Assortimentslijst

Onze filosofie

Winterberg Wijnen heeft gekozen voor de directe import van karakteristieke Duitse en Oostenrijkse terroirwijnen
van kleine familiebedrijven. Wij zijn daardoor in staat een uniek product en geen massawaar te leveren.
Wij werken met wijnboeren die zo min mogelijk ingrijpen in de natuur en dus een eerlijke wijn maken.
Wij importeren wijnen van jonge, goed opgeleide en getalenteerde wijnmakers, die -met behoud van traditie- een
frisse wind door het bedrijf en het wijngebied laten waaien. Ze winnen prijzen, beloven veel voor de toekomst en
bieden wijnen met een prima prijs/kwaliteitverhouding.
Door ons uitgebreide assortiment, bestaande uit rode, witte en dessertwijnen, Sekt en rosé, zijn we in staat om
wijnen voor ieder moment te leveren.
Als leverancier aan toprestaurants zijn we bovendien in staat u een passend wijn-spijsadvies te geven.
Heeft u belangstelling om kennis te maken met ons assortiment, dan stellen wij graag een proefdoos voor u
samen. Ook verzorgen wij proeverijen op locatie.

Klanten van Winterberg Wijnen:
***Restaurant De Librije - Zwolle
**Restaurant De Bokkedoorns – Overveen
**Restaurant Ciel Bleu – Amsterdam
**Manoir-Restaurant Inter Scaldes
**Restaurant Librije’s Zusje – Amsterdam
**Restaurant De Lindehof - Nuenen
**Restaurant De Lindenhof - Giethoorn
**Restaurant Parkheuvel – Rotterdam
**Restaurant Tribeca - Heeze
*Restaurant Apicius – Castricum
*Restaurant Cordial - Oss
*Hotel & Restaurant Bij Jef – Den Hoorn (Texel)
*Restaurant De Vrienden Van Jacob – Santpoort
*Restaurant Kasteel Heemstede - Houten
*Restaurant Merlet – Schoorl
*Restaurant ML- Haarlem
*Restaurant Perceel – Capelle aan den IJssel
*Restaurant Ratatouille - Haarlem
*Restaurant Wiesen - Eindhoven
Restaurant Bouwkunde – Deventer
Restaurant Cantina Italia – Den Dolder
Restaurant DenC - Amsterdam
Restaurant ’t Eethuysje – Castricum
Restaurant Fozzies - Beverwijk
Restaurant Geisha – Amsterdam
Restaurant Grut - Nijmegen
Restaurant In den Swarten Hondt – Haarlem
Restaurant Jasmine Palace – De Meern
Restaurant Le Garage – Amsterdam
Restaurant Le Vin’x – Den Bosch
Restaurant Madame Cheung – Hoorn
Restaurant Marque – Hoorn
Restaurant De Nieuwe Polderkeuken - Stolwijk
Restaurant Onder de Linde – Bergen

Restaurant Oud-Zuid - Amsterdam
Restaurant Podium onder de Dom – Utrecht
Restaurant Puur Zee – Wijk aan Zee
Restaurant Rue de la Plume - Alkmaar
Restaurant Villa La Ruche – Voorburg
Restaurant De Scheepskameel - Amsterdam
Wijnbar Vinck – Hoorn
Wijnbar Vyne – Amsterdam
Wijnbar Wijn bij Stijn – Den Bosch
Bourgondisch Lifestyle – Beverwijk&Haarlem

Bestellen
Winterberg Wijnen verplicht niet tot afname van 6 of 12 wijnen van één soort. Wij waarderen het als
u een gemengde doos samenstelt om op deze wijze kennis te maken met ons assortiment.
Nadat u uw bestelling telefonisch of per mail aan ons heeft doorgegeven, sturen we u een factuur.
Zo gauw we het verschuldigde bedrag hebben ontvangen, maken we een afspraak over de levering
van de wijn. Voor bezorging vragen we u een bijdrage in de kosten van € 7,50.
Proeverijen
Een proeverij in uw eigen huis, met vrienden, familie of collega’s?
Duitse en Oostenrijkse wijn in combinatie met heerlijke Italiaanse en Franse kazen van Maître
Fromager René Koelman en Latif Elmessoussi (http://www.bourgondischlifestyle.nl)?
Ook deze mogelijkheid bieden wij.
De inhoud en prijs spreken we van tevoren met u door en verder heeft u nergens meer omkijken
naar: wij regelen immers het glaswerk, spuugbakjes, informatiemateriaal enz.

Glaswerk van Zalto

“Ik was bekeerd. Na 1 glas al. En na duchtig vergelijken met andere glazen. Elke wijn smaakt
helderder, duidelijker, lekkerder uit dat vederlichte mondgeblazen Zaltokristal.”
Nicolaas Klei, wijnschrijver en journalist
Tijdens mijn wijnreizen door Oostenrijk kwam ik tot dezelfde ontdekking. En het kon geen toeval zijn
dat toonaangevende wijnboeren en top gastronomie (o.a. het vermaarde Steirereck in Wenen) hun
beste wijnen in dit glas presenteren. Ook ik was verkocht en wilde dit glaswerk per se voor mezelf
hebben en mijn ervaring graag met anderen delen
Per stuk:
Champagne
Weisswein
Universal
Bordeaux
Bourgogne
Digestief
Gravitas Omega

Per stuk in doos van 2: Per stuk in doos van 6:
€
€
€
€
€
€
€

32,50
31,50
32,50
33,50
34,50
27,00
37,00

€
€
€
€
€
€
€

32,00
31,00
32,00
33,00
34,00
26,50
36,50

€
€
€
€
€
€
€

31,50
30,50
31,50
32,50
33,50
26,00
36,00

Op de website van winterbergwijnen treft u ook een overzicht van de wijnhuizen waar we mee
samenwerken en de actuele wijnen die we voeren aan: http://winterbergwijnen.nl/wijnboeren-induitsland/

Duitsland
Weingut Lubentiushof, Niederfell, Mosel
Andreas Barth werd zo door het wijnvirus gegrepen dat hij hij zijn rechtenstudie verruilde voor önologie in
Geisenheim. Halverwege deze opleiding deed de gelegenheid zich voor om de Lubentiushof over te nemen.
Van de ene op de andere dag werd hij de trotse bezitter van 2,5 hectare grand cru wijngaard “Gondorfer Gäns”,
een extreem steile wijnberg met oude stokken en terrassen met ligging op het zuiden. Later wist hij nog 2,5
hectare in Kobern bij te kopen.
Barth gebruikt geen insecticiden en mest, hij reduceert de opbrengsten, oogst zeer laat en –vanzelfsprekendalles met de hand.
In de kelder vindt een extreem lange gisting met uitsluitend natuurlijke gisten (“Spontanvergärung”) plaats.
Zo komt het unieke terroir het best tot uitdrukking.
De wijnen worden pas in oktober op fles gebracht en hebben dan zeker een jaar nodig, voordat ze zich
ontplooien.
De bekende wijnschrijver Stuart Pigott schrijft in zijn “Kleiner genialer Weinführer 2006”:
“Durch diese Qualitäten und eine ganz eigene Handschrift –silbernes Herbstlicht, kühle Luft und die letzten
Früchte des Jahres- wird Andreas Barth nicht viel länger unbekannt bleiben”.
Sinds 2004 is Barth ook verantwoordelijk voor de vinificatie van de wijnen van het wijngoed Von Othegraven aan
de Saar.

2013 Riesling –Spontan2013 Riesling Edition Von der Leyen
2011/13 Riesling trocken “Gondorfer Gäns”
2013 Riesling “Gondorfer Gäns” Alte Reben

€
€
€
€

13,95
13,95
19,95
24,95

Weingut Reinhard und Beate Knebel, Winningen, Mosel
Winningen, met zijn imposante wijngaard Uhlen, is niet alleen de thuisbasis van de geëngageerde en
gepassioneerde wijnmaker en ‘terroirist’ Reinhard Löwenstein. Meer in de luwte runt Beate Knebel –na de
plotselinge dood van haar man- samen met haar zoon Matthias één van de beste wijnbedrijven van Duitsland.
Andreas Barth (Lubentiushof) vertelde mij dat Reinhard en Beate zijn voorbeelden waren. Dit maakte mij
nieuwsgierig en….. ik kwam in het Rieslingparadijs.

2015 Riesling trocken
2014/15 Riesling “Von der Terrassen”
2006 Winninger Röttgen Riesling Spätlese Reserve
2012/13/14/15 Riesling Hamm
2013/15 Riesling Brückstück
2014 Riesling Röttgen
2013 Riesling Uhlen
2014 Riesling Uhlen “B” Blaufüssler Lay

€
€
€
€
€
€
€
€

10,95
14,50
21,95
21,50
21,95
27,50
28,95
28,95

(Edel)zoete Riesling
2011 Riesling Auslese Röttgen (0,375)

€ 29,95

Weingut Clemens Busch, Pünderich, Mosel
Clemens en Rita Busch gelden aan de Moezel als pioniers op het gebied van de biowijnbouw. (Al in 1986
begonnen ze hier namelijk al mee) Ze bezitten 9,5 hectare in de wijnbergen Marienburg en Nonnengarten;
allebei begenadigd met een ligging op het zuiden en zuidwesten. Om het unieke van het terroir (variërend van
Blau-, Grau- tot Rotschiefer) tot uitdrukking te brengen worden de namen van de percelen op de flessen
gebruikt. Hier wordt uitsluitend ecologisch gewerkt, d.w.z. chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden
niet gebruikt in dit bedrijf en alleen natuurlijke gisten doen hun werk. Daarnaast zijn de opbrengsten laag en

wordt alles met de hand geselecteerd. In de kelder gunt men de wijn tijd; hetgeen soms kan leiden tot
gistingstijden van meer dan een jaar. De term ‘slowfood’ is ze dan ook op het lijf geschreven.
Sinds 1997 behoort dit bedrijf tot de VdP, een extra bevestiging van de kwaliteit.

2012 Riesling Grosses Gewächs Falkenlay
2012 Riesling Grosses Gewächs Fahrlay Terrassen

€ 32,50
€ 34,95

Weingut Martin Müllen, Traben-Trarbach, Mosel
Enorm is de prestatie van deze bescheiden wijnboer. In 1991 begon hij met vrijwel niets en inmiddels is hij de
trotse bezitter van ongeveer 5 hectare, waaronder twee (van de drie) in de in vergetelheid geraakte Trarbacher
Hühnerberg, een extreem steile wijngaard die op een belastingskaart van 1897 als zogenaamd Erstes Gewächs te
boek stond. Met enorme precisie maakt hij zijn wijnen op ouderwetse manier, gebruikmakend van
‘Spontanvergärung’, ‘Korbkelter’, grote houten voeders en een lang contact met de fijne gisten. Zijn wijnen zijn
geen allemansvrienden, zijn niet gepolijst, maar krachtig, bezitten structuur (verbazingwekkend welke lengte een
Kabinettswijn van zijn hand heeft!), kruidigheid, koele minerale tonen en kunnen bovenal zeer goed ouderen.
Gerhard Eichelmann gaf dit Weingut in zijn wijngids 5 sterren (=Weltklasse, internationale Spitzenerzeuger) en
wijnschrijver Stuart Pigott verleende dit huis de „kleiner genialer Weinpreis 2009”. Waarom? “Bei den Müllens
geht es nur um die eine Sache,um Weine, die so charaktervoll, ausdrucksstark, genial, urig und originell sind, wie
man es sich nur vorstellen kann.“

2011 Riesling Kabinett* Trarbacher Hühnerberg

€ 16,50

Weingut Günther Steinmetz, Brauneberg, Mosel

Eigenlijk was ik niet van plan om het aantal Rieslings aan de Moezel uit te breiden, maar via Facebook
(de jonge generatie wijnboeren in Duitsland is hier erg actief) werd ik uitgenodigd door de mij
onbekende Stefan Steinmetz om hem eens te bezoeken.
Nieuwsgierig geworden zocht ik informatie over deze jonge wijnmaker in de wijngids Gault Millau en
zag dat hij in 2011 zijn eerste druif en gelijk in 2012 zijn tweede kreeg. En deze krijg je niet voor niets
… zeker niet met een jaargang als 2010, waar veel wijnmakers mee worstelden.
Bovendien bezit hij uitsluitend oude wijnstokken, onder andere in de –volgens de wijnatlas Duitsland“Besonders priveligierte Lage” Brauneberg Juffer. Daarmee was mijn belangstelling extra gewekt en
toog ik naar Brauneberg.
Door dat wat ik hier te proeven kreeg: van basiswijn in de literfles tot Riesling Spätlese** en Auslese
werd ik zo verrast, dat ik niet lang hoefde na te denken. Deze fascinerende, elegante, kruidige en
speelse wijnen moesten worden opgenomen …
2013 Rivaner
2013/15 Brauneberger Riesling
2014 Riesling Kabinett feinherb Brauneberger Juffer
2011 Veldenzer Grafschaft Sonnenberg Alte Reben
2011 Riesling Wintringer Geierslay “sur lie”
2013/15 Riesling Wintringer Geierslay “sur lie”
2015 Riesling Piesporter Goldtröpfchen trocken GP

€
€
€
€
€
€
€

8,50
9,95
10,95
14,50
14,95
15,95
20,95

(edel)zoet
2011 Riesling Brauneberger Juffer Spätlese**
1993 Riesling Brauneberger Juffer Auslese

€ 16,50
€ 17,95

Rood
2013 Pinot Noir
2010 Pinot Noir Müllheimer Sonnenlay
2010 Merlot
2010 Pinot Noir Kestener Herrenberg
2012/14 Pinot Meunier

€
€
€
€
€

13,95
17,50
15,95
22,50
16,50

Weingut Dr. Hermann, Erden, Mosel

Tijdens de Prowein kreeg ik een tip van Stefan Steinmetz: volgens hem was Weingut Dr. Hermann hét
wijnbedrijf aan de Moezel als het om edelzoete wijn gaat. Mij was dit bedrijf nooit zo opgevallen, maar
dit komt met name omdat 85% naar Amerika en Azië wordt geëxporteerd en het met 9,5 hectare een
bescheiden omvang heeft. Geenzins bescheiden is het bezit aan percelen in de topwijngaarden
Erdener Treppchen (waar de Romeinen al wijnbouw bedreven), Erdener Prälat en Ürziger Würzgarten.
Bijzonder is bovendien dat vrijwel alle wijnstokken een respectabele leeftijd bezitten en “Wurzelecht”
zijn. In de wijngids Gault Millau werd dit bedrijf in 2014 “Aufsteiger” en behaalde zijn vierde
druiventrosje. Men schrijft: “Rudi Hermann und sein Sohn Christian gehören zu den besten Winzern
der Mosel. Jahr für Jahr wurden die Weine brillanter, die Beerennoten in den Edelsüssen sauberer und
der Trinkfluss animierender. Es gibt keinen Wein mehr, den wir nicht vorbehaltlos empfehlen
könnten.” Hoewel ik persoonlijk liefst droge wijnen drink, ben ik bij deze Rieslings compleet overstag
gegaan. Wat een vuurwerk!
2016 Riesling trocken
2016 Riesling feinherb
2016 Riesling Erdener Herzlei Goldkapsel „Alte Reben“
2015/16 Riesling Ürziger Würzgarten Alte Reben (Project Dr. Hermann/Steinmetz)
2016 Riesling Ürziger Würzgarten Alte Reben (Project Dr. Hermann/Steinmetz) Magnum

€
€
€
€
€

9,95
10,95
29,95
28,95
65,00

2016 Riesling Kabinett Wintricher Geierslay (Project Dr. Hermann/Steinmetz)
2014/16 Riesling Kabinett Ürziger Würzgarten
2014/15 Riesling Kabinett Erdener Treppchen Fass 6
2014/15 Riesling Spätlese Erdener Treppchen
2006/10 Riesling Spätlese Ürziger Würzgarten
2015 Riesling Spätlese Ürziger In der Kranklei
2014 Riesling Auslese Erdener Prälat (0,375 l)
2016 Riesling Eiswein Erdener Herrenberg (0,375 l)

€
€
€
€
€
€
€
€

13,95
13,50
13,95
16,95
16,95
18,95
19,95
37,50

Weingut Van Elkan, Mertesdorf , Ruwer

Vroeger maakte men nog onderscheid tussen Mosel, Saar en Ruwer. Men heeft de wijnen van deze
heel diverse gebieden nu op een hoop gegooid en ze dragen allemaal de gebiedsbenaming Mosel.
Ik vind het leuk u nu kennis te kunnen laten maken met een Ruwerwijn van het Miniweingut Marco
van Elkan (0,5 ha) dat een aantal zeer oude (80-90 jaar) stokken in de topwijngaard Kaseler
Nies’chen bezit.
Riesling Sekt Brut

€ 16,50

Weingut Stephan Steinmetz, Wehr, Mosel
In het boek “Wein und Speisen” van de bekende sommelière Christina Fischer, viel mijn oog op een
Weissburgunder van een klein wijnhuis aan de Obermosel. Aangezien dit eigenlijk het gebied van de Elbling is,
was mijn belangstelling gewekt. Ik proefde in Wehr niet alleen een verfrissende, mineralige Pinot Blanc, maar
maakte ook kennis met een elegante Elbling-Crémant. Dat deze druif hier, aan de grens met Luxemburg, zo
goed tot zijn recht komt , is niet verwonderlijk: de bodem vertoont veel overeenkomsten met die in de
Champagne.

Liaison Crémant (Spätburgunder&Weissburgunder)

€ 14,95

Weinhof Herrenberg, Schoden, Saar
“Herrenberg ist so etwas wie ein weißer Riesling-Petrus von der Saar: winzige Produktion, total eigenständiger
Terroir-Charakter in absoluten Spitzenlagen”
(Mario Scheuermann, journalist en organisator van de Hamburger Weinsalon)
In 1992 begonnen de zogenaamde ‘Quereinsteiger’ (=zij-instromers) Claudia en Manfred Loch met de
verwezenlijking van hun droom: het maken van hun eigen kwaliteitswijn in het oeroude cultuurlandschap van de

Saar. Met 1200 m² legden ze de basis voor hun bedrijf. In de loop der tijd wisten ze nog percelen in de
topwijngaarden Schodener Herrenberg en Ockfener Bockstein bij te kopen. Bijzonder trots zijn ze op een perceel
in de Wiltinger Schlangengraben met meer dan honderd jaar oude ‘wurzelechte’ wijnstokken.
Hier aan de Saar, op een ondergrond van leisteen en op steile hellingen van 70-80% groeien hun unieke,
temperamentvolle en mineralige rieslings.
Maar wat maakt deze riesling nu tot een typische Lochriesling?:
Het echtpaar Loch werkt volledig ecologisch: kunstmest, gif en gentechnologie zijn uit den boze.
Daarnaast levert strenge (hand)selectie van gemiddeld 33 hl. per hectare vrijwel alleen wijnen van Ausleseniveau en hoger op: zeer krachtige, geconcentreerde maar ook harmonieuze rieslings met een mooi zuurspel.
In de kelder wordt nauwelijks ingegrepen en worden wijnen van elk perceel afzonderlijk gevinifieerd.
Daarbij doen de natuurlijke gisten hun werk en zorgen roestvrijstalen tanks ervoor dat de wijn al zijn fruit
behoudt. Tenslotte gunt men de wijn tijd. Hetgeen ik u ook kan adviseren; al is dit bijzonder moeilijk bij deze
deksels lekkere wijnen!

Droog
2015 Loch Riesling
2015 Riesling “Cruv”
2015 Riesling “Saartyr”

€ 14,95
€ 22,50
€ 27,50

Halfdroog
2012 Riesling “Stier”
2014 Riesling “Stoveler”
2015 Riesling “Quasaar”

€ 21,95
€ 22,50
€ 27,50

Edelzoet
2005 Riesling Schodener Herrenberg Spätlese
2005 Riesling “ContesSaar”

€ 20,95
€ 22,95

Weingut Peter Lauer, Ayl, Saar
In de buurgemeente van Schoden, Ayl, bevindt zich het Weinhotel Ayler Kupp van de familie Lauer.
Tijdens een van mijn wijntochten overnachtte ik eens hier en proefde een bijzonder fascinerende wijn van de
hand van de ambitieuze Florian Lauer. Ik nam een paar flessen mee en liet deze o.a. aan collega wijnboer Philipp
Kuhn proeven.
Deze was zo onder de indruk van deze machtige Riesling, dat hij hem gelijk voor zichzelf bestelde. Toen ik hem
wilde inkopen was ik helaas te laat, wat niet verwonderlijk is, want hij stamt van een kleine klip, hoog boven de
Saar, met 100 jaar oude stokken. Jaargang 2009 leverde slechts 700 liter van dit vloeibare goud op. Gelukkig was
ik nu net op tijd en wist met moeite 36 flessen los te peuteren.

2012 Saar Riesling Crémant
1991 Riesling Crémant Reserve

€ 22,50
€ 44,95

2014/15 Riesling Fass 25 trocken
2014 Riesling Fass 25 trocken Magnum
2015 Riesling Fass 6 –Senior2014 Riesling Fass 1 (trocken/feinherb)
2014/15 Riesling Kupp Grosses Gewächs
2014/15 Riesling Schonfels Grosses Gewächs
2012/14/15 Riesling Saarfeilser Grosses Gewächs
2015 Riesling (trocken bis feinherb) Unterstenberg
2014/15 Riesling Neuenberg

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,50
32,50
14,50
15,50
32,50
32,50
32,50
22,95
30,95

Weingut Spreitzer, Oestrich, Rheingau
“Kann man ein Weingut entdecken, das in Kürze sein 360-jähriges Jubiläum feiert? Aber ja: Unter der Obhut von
Vater Bernhard haben Bernd und Andreas Spreitzer jüngst gewaltig an der Qualitätsschraube gedreht”

Met deze woorden werden de broers Bernd en Andreas Spreitzer in de Gault Millau wijngids als “Entdeckung des
Jahres” van 2001 geprezen. In 2006 hebben ze als ‘Aufsteiger’ hun vierde druiventros behaald en behoren
daarmee met hun inmiddels 15 hectare grote bedrijf tot de top van de Rheingau.

Droog
2016
2016
2016
2011
2015
2014

Riesling
Riesling
Riesling
Riesling
Riesling
Riesling

Josef Spreitzer
Hallgartener Buntschiefer
Alte Reben Oestricher Doosberg
Erstes Gewächs Hattenheimer Wisselbrunnen
Grosses Gewächs Oestricher Rosengarten
Grosses Gewächs Hattenheimer Wisselbrunnen

€
€
€
€
€
€

10,95
12,95
18,50
27,95
27,95
27,95

Zoet
2005 Riesling Spätlese <303>

€ 22,50

Weingut Joh. Bapt. Schäfer, Burg Layen, Nahe
Slechts op een steenworp afstand van het gerenommeerde Schloßgut Diel bevindt zich het wijnbedrijf van de 28jarige Sebastian Schäfer, dat hij sinds 1997 leidt. Hij wist het familiebedrijf in de afgelopen jaren met twee
hectare uit te breiden tot 6 hectare en is bijzonder trots, eigenaar van één hectare van de topwijnberg
Pittermännchen en ook enkele percelen van de wijngaard Goldloch te zijn.
Schäfer geldt als een van de aanstormende talenten van de Nahe en is een echte ‘terroirist’. De wijngids Gault
Millau schrijft 2005:
“Dies ist zweifelsohne ein Weingut, von dem in Zukunft noch viel zu horen sein wird!” En 2006: “…mittlerweile
hat er den Juniorstatus hinter sich gelassen: Er ist einer der besten Nahewinzer.” Met ingang van jaargang 2013
is Sebastian –net als Philipp Kuhn, Boris Kranz en Florian Lauer voor hem- nu lid van de VDP.

2012 Riesling trocken
2012 Riesling Vom Kieselstein
2012 Riesling Dorsheimer Pittermännchen trocken

€ 11,95
€ 17,50
€ 27,95

Weingut Jakob Schneider, Niederhausen, Nahe
Puur goud heeft hij in handen, Jakob Schneider Junior, telg van een geslacht van wijnmakers dat al sinds 1575
aan de Nahe actief is: niet alleen 2 hectare (van in totaal 8) in de legendaire en majestueuze wijngaard
Hermannshöhle, maar ook kostbare percelen in de Lagen Felsensteyer, Klamm, Dellchen en Kirschheck zijn in het
bezit van dit Weingut.
Maar wat heb je aan zulke schatten, als je geen Fingerspitzengefühl hebt? Gelukkig is Jakob Junior een
begenadigde “Midas” en zijn zijn Rieslings (85% van de aanplant van dit bedrijf) ware vloeibare schatten.
Ik was diep onder de indruk van de totale collectie, maar ook van het weldadige prijsniveau. Mijn enthousiasme
wordt gedeeld door wijngids Gault Millau:
“Die Überraschung des Jahres stammt …von der mittleren Nahe: die Formkurve des Weinguts Jakob Schneider
aus Niederhausen zeigt seit Jahren steil nach oben, doch gerade beim 2010er eine solch strahlende Kollektion
vorzuweisen, ist eine fantastische Leistung… Jakob Schneider konnte die Vorjahresleistung nochmals steigern –
drei trockene Rieslinge mit 90 Punkten und mehr. All das zu äusserst fairen Preisen.”

Droog
2015 Riesling Melaphyr
2015 Riesling Niederhäuser Hermannshöhle trocken
2014/15 Riesling Felsensteyer
2014/15 Riesling Norheimer Dellchen
2014/15 Riesling Niederhäuser Hermannshöhle Magnus

€
€
€
€
€

9,95
13,95
14,95
19,50
22,50

(Edel)zoet
2012 Riesling feinherb Kertz

€ 12,50

2012 Riesling Spätlese Klamm
2014 Riesling Spätlese Norheimer Kirschheck
2013 Riesling Spätlese Niederhäuser Hermannshöhle EDITH ELISABETH
2015 Riesling Spätlese Niederhäuser Hermannshöhle
2013/15 Riesling Auslese Niederhäuser Hermannshöhle JUNIOR (0,375l/92 pt)

€
€
€
€
€

13,95
13,95
15,95
16,95
17,95

Wein- und Sektgut Bamberger & Sohn, Meddersheim, Nahe
Heiko Bamberger maakt samen met Sebastian Schäfer deel uit van de zgn. “Nahetalente”, een groep jonge
wijnboeren en gastronomen, die het wijngebied Nahe meer in de schijnwerpers wil plaatsen. Samen met zijn
vader maakt hij volgens de méthode champenoise Sekt. Alleen gezonde druiven worden geselecteerd voor deze
mousserende wijn. Ruim twee jaar rust hij op zijn gist en wordt daarna “handgerüttelt” (=rémuage), d.w.z. elke
fles wordt 50 keer in de hand genomen. Dit alles resulteert in een karakteristieke, elegante wijn met een zachte
mousse.

Sekt
2012/14 Gewürztraminer halbtrocken
2012 Riesling Brut
2008 Riesling Brut Magnum
2011 Riesling Brut Reserve

€
€
€
€

15,95
16,95
34,95
24,95

Weingut Hofmann, Appenheim, Rheinhessen
Over dit bedrijf is de wijngids Gault Millau vol lof: “Jürgen Hofmann ist ein wahrer Tausendsassa und Shooting
Star. Uns schmeckt hier jeder Wein: vom Sauvignon Blanc über die sensationellen Silvaner und Rieslinge bis hin
zu “Fusion ll” und den Roten” en “Jürgen Hofmanns Weine werden immer präziser, packender und tiefgründiger,
bleiben aber auch finessenreich und moderat im Alkohol. Sie erzählen gleichsam die Geschichte vom salzig
anklingenden Urmeer… Was uns aber so besonders gefällt, sind die fast schon luxuriösen Alltagsqualitäten wie
die Gutsweine..”
Niet alleen in Duitsland is men enthousiast over de minerale –door Muschelkalk bepaalde- basiswijnen van dit
huis: niet voor niets dat de Grauburgunder van dit huis in 2014 tijdens het 26e Proefschrift Wijnconcours werd
uitgeroepen tot “Wijn van het jaar” en journalist Onno Kleyn hem 2 keer in Volkskrant Magazin opnam.
Een specialiteit van dit Weingut is overigens de Sauvignon Blanc (de liefde voor dit ras ontstond tijdens een stage
in Zuid-Afrika) die maar liefst 15% van de totale aanplant van 18 hectare uitmaakt!

2013 Sauvignon Blanc
2012 Sauvignon Blanc Laurenzikapelle

€ 11,95
€ 17,95

Weingut Karl May, Osthofen, Rheinhessen
Op jacht naar nieuwe rode wijn kwam ik –met wijnblad Vinum in de hand- in het wilde oosten terecht. In het
plaatsje Osthofen namelijk leven de gebroeders Peter (36) en Fritz (33) May, die in korte tijd al twee keer de
prestigieuze Deutscher Rotweinpreis wonnen: 2008 met een Frühburgunder en 2010 met een houtgelagerde
Dornfelder! Dan moet je het wijnmaken wel in je bloed hebben!
6 generaties gingen de broers sinds 1815 al voor, maar de twee voormalige Geisenheim-studenten gooiden het
roer kompleet om: 50% van de 21 hectare is nu met rode druivenrassen aangeplant, wat vrij ongebruikelijk is
voor Rheinhessen. Maar in de Wonnegau, zo redeneren zij, is het warmer dan in het noorden van Rheinhessen en
de hier aanwezige kalkbodem is perfect voor Bourgogne-soorten.
Meer dan 100 barriques staan er in de kelder, wat veel is voor een bedrijf van deze omvang. Maar gezien hun
achtergrond niet vreemd is: Ervaring deden ze namelijk op in Nieuw-Zeeland, Australië en Oostenrijk, waar ze
met name veel over houtopvoeding leerden. Zelfverzekerd creëerden ze in 2010 hun eerste Cuvée Blutsbruder,
een wijn met in de smaak donkere bessen, cassis en een fijne kruidigheid die naar avontuur doet verlangen.
Sinds 2007 werken de broers ecologisch. Vanaf jaargang 2014 zijn de wijnen officieel bio-gecertificeerd.
Wit

2015
2015
2015
2016
2014

Riesling trocken (bio)
Grauburgunder (bio)
Weissburgunder trocken (bio)
Cuvée Blutsbruder (Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Chardonnay)
Cuvée Blutsbruder Magnum (1,5 l)

€
€
€
€
€

8,95
9,50
9,50
12,50
27,95

2015 NOrange Gewürztraminer

€ 16,95

Rood
2014 Dornfelder
2015 Spätburgunder (bio)
2015 Cuvée Der kleine Bruder (Dornfelder, Portugieser, St. Laurent)
2014 Cuvée Blutsbruder (Cabernet Sauvignon, Merlot, Dornfelder)
2013 Cuvée Blutsbruder Magnum (1,5 l)
2013 Dornfelder Barrique
2013/14 Frühburgunder (bio)
2012/13 Spätburgunder “Geyersberg”
2014 Cabernet Sauvignon Reserve

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,95
9,95
9,50
13,50
30,95
17,95
22,95
21,95
22,50

Zoet
2015 Riesling Auslese (0,375 l)

€ 12,50

Weingut Georg Gustav Huff, Nierstein-Schwabsburg, Rheinhessen

Tussen Nackenheim en Nierstein bevindt zich langs de Rijn en meer in het binnenland, tot
Schwabsburg, de zogenaamde “Roter Hang” (rode helling) die als “Filetstück” in Rheinhessen geldt.
De naam is afgeleid van de bodemsoort “Rotliegendes”, een mengsel van kalk en zand/klei,
roodgekleurd door ijzer. Hier wordt het in de zomer zeer warm: de voedingrijke bodem wordt door
zijn kleur snel verhit, de warmte blijft tussen de wijnstokken hangen en de enorme watermassa van
de Rijn reflecteert overdag veel zonlicht en functioneert ’s nachts als verwarming. Deze bijzondere
geografische plek levert met name fruitig-frisse rieslings op met fijne vruchtaroma’s (perzik en
abrikoos).
Vader Dieter Huff investeerde hier in het verleden in een aantal percelen in de gerenommeerde
wijngaarden Hipping en Pettenthal, maar spannender is eigenlijk de meer in het binnenland gelegen
wijngaard Schloß Schwabsburg.
De hier geldende invloed (=droogte) van het landklimaat leidt namelijk tot lage opbrengsten (in 2005
bijvoorbeeld slechts 25 hl/ha) en levert behoorlijk gespierde wijnen met tropische fruitaroma’s op. De
minerale structuur van de bodem en iets frissere nachten resulteren echter in fijne zuren, zodat de
wijnen niet te zwaar overkomen.
Zoon Daniel (30), die sinds 5 jaar verantwoordelijk is voor de vinificatie van de wijnen, geldt volgens
Gault Millau als “einer der größten Talente in Rheinhessen” en verdiende met de “absolut gelungenen
2007er Weine, die auch durch ein veritables Preiss-Genuss-Verhältnis überzeugen” in 2009 zijn
tweede druiventrosje in deze wijngids.
Wit
2016 Müller-Thurgau (1 L)
2015/16 Grüner Silvaner trocken
2015 Chardonnay
2016 Riesling Roter Hang
2015 Riesling Spätlese trocken Hipping
2012 Riesling Alte Reben Hipping
2015 Riesling Schloss Schwabsburg
2014 Riesling Schloss Schwabsburg Magnum

€
€
€
€
€
€
€
€

6,95
6,75
7,95
8,50
9,25
21,95
14,50
32,50

Rood
2014 Dornfelder
2011/13 Frühburgunder

€ 6,50
€ 14,95

Zoet
2015 Kerner feinherb
2016 Kerner Spätlese
2015 Huxelrebe Auslese
2013 Huxelrebe Beerenauslese (0,375 l)
2015/16 Riesling Auslese Niersteiner Schloß Schwabsburg (0,75 l)
2012/13 Riesling Beerenauslese (0,375 l)
2012 Riesling Eiswein

€
€
€
€
€
€
€

6,95
8,95
13,95
14,50
14,95
14,95
21,50

Weingut Lisa Bunn, Nierstein, Rheinhessen

Omdat haar naam de afgelopen tijd regelmatig op-popte op facebook, werd mijn nieuwsgierigheid
geprikkeld en toog ik tijdens Prowein naar de stand van Generation Riesling. Wat ik hier van haar
proefde deed mij gelijk besluiten om in ieder geval een start te maken met onderstaande wijnen.
Gegarandeerd gaat meer volgen van dit jonge (26 jr) talent!
2015 Weisser Burgunder “Vom Löss” trocken
2015 Grauer Burgunder “Vom Löss” trocken
2014 Grauburgunder Reserve

€ 12,50
€ 12,50
€ 17,95

Weingut Franz Karl Schmitt Hermannshof, Nierstein, Rheinhessen
In 1953, tijdens het banket ter ere van de kroning van Queen Elisabeth, werd er een Riesling van de wijngaard
“Hipping” van dit huis geschonken. Omdat er geen opvolger was, verkocht Franz Karl in 2011 zijn beste percelen in
de zogeheten “Roter Hang” aan één van de bekendste en beste wijnboeren van Rheinhessen: Klaus Peter Keller.
Een deel van zijn wijnen bleven echter in de Schatzkammer. Onlangs kreeg ik de mogelijkheid om een aantal
flessen 2009 Riesling Spätlese Hipping te kopen en ik sloeg gelijk toe, want met zijn fijne zuren, licht gerijpte tonen
en 68 gram restsuiker is het een heerlijk aperitief, sluit goed aan bij ganzenlever, truffel en voelt zich zeer thuis
naast diverse kazen en (fruit)desserts.

2009 Riesling Spätlese Hipping

€ 12,95

Weingut Teschke, Gau-Algesheim, Rheinhessen

De gemakkelijke weg koos hij niet, de ex-militair Michael Teschke. Zijn passie geldt immers de
Silvaner en Portugieser, in zijn eigen woorden “die verkannten Kinder; druivenrassen die in Duitsland
weinig aanzien genieten.
Maar als je 39-44 jaar oude wijnstokken bezit, met de hand oogst, streng selecteert (onder het motto
“Klasse statt Masse”) en enorm gedreven bent (Wijntijdschrift Vinum: “Teschke steht unter Strom, ist
ein Energiepaket, ein disziplinierter Workaholic”) kunnen wijnen ontstaan, die volgens de wijngidsen
tot de besten in hun soort behoren.
Wit
2011 Blauer Sylvaner
2010/11 Sylvaner “Von der Dünnbach”
2011 Sylvaner 08/15
2011 Sylvaner “Sur Sel”

€
€
€
€

9,50
10,95
16,95
17,50

Rood
2002 Portugieser Barriques
2004 Portugieser Barriques “Von der Fabrik”

€ 18,50
€ 18,50

Weingut Riffel, Bingen-Büdesheim, Rheinhessen
Op de grens van de wijnbouwgebieden Nahe, Rheinhessen en Rheingau ligt een bijzondere wijngaard; de
Weinatlas Deutschland spreekt zelfs over een “Besonders privilegierte Lage”: De Binger Scharlachberg.
Een aantal factoren maakt dit stukje aarde van 25 ha uniek: de steile wijngaard heeft een ligging op het zuiden
en profiteert door de nabijheid van de rivieren de Nahe en de Rijn van een ideaal microklimaat. De krachtige wind
vanuit de Hunsrück zorgt ervoor dat het druivenmateriaal gezond blijft en de stokken staan op een
kwartsietbodem , die zijn oorsprong heeft in het Devontijdperk (500 miljoen jaar geleden).
Deze bodemsoort vind je in Rheinhessen alleen maar hier en levert wijnen op die zeer fris, elegant en finesserijk
zijn en waar je de mineralen duidelijk proeft.
Erik Riffel zag het potentieel van deze wijngaard en wist - door jarenlang hard werken en investeren- het van
oorsprong gemengde bedrijf van zijn ouders om te vormen tot een van de meest veelbelovende wijnbedrijven
van Rheinhessen. Sinds 2012 is het 12 hectare grote Weingut officieel bio-gecertificeerd.

2013 Riesling “Turm”
2014 Weissburgunder Tonmergel

€ 23,95
€ 12,95

Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim, Rheinhessen
Volker Raumland geldt als de beste Sektproducent van Duitsland. Vrijwel elk jaar wint hij met één van zijn Cuvées
de prijs voor beste Sekt in de toonaangevende wijngids Gault Millau. En dat is geen toeval….
Raumland werkt namelijk biologisch en uitsluitend met druiven van zijn eigen wijngaarden (totaal ca. 10 ha) in
Rheinhessen en de Pfalz. Het terroir hier vertoont grote overeenkomsten met dat van de Bourgogne: kalksteen,
schelpen en mergel.
En ook de druivenrassen die hij gebruikt zijn die, die men ook in de Champagne aantreft: chardonnay, pinot noir
en pinot meunier, maar daarnaast ook riesling en weissburgunder.
De druiven worden in optimale rijpheid en zeer zorgvuldig geselecteerd, met de hand geplukt en getransporteerd
in kleine kistjes van 15 kg om beschadiging en oxidatie tegen te gaan.
Ze worden geoogst met een mostgewicht van 75 tot 80 graad Oechsle, hetgeen ideaal is voor het maken van
mousserende wijnen.
Zonder inweking of gisting worden de druiven zachtjes geperst en het sap wordt niet gepompt.
Het persen gebeurt vervolgens als in de Champagne. Dit houdt in dat er meerdere persingen plaatsvinden: een
eerste (5%), een middelste (50%) oftewel ‘het hart’ en een laatste van 10%.
De tweede gisting vindt in de fles plaats en vervolgens rusten de diverse cuvées -variërend van 12 maanden tot
12 jaar- op de gist. Vier weken voordat ze op de markt komen worden de flessen nog “handgerüttelt” (met de
hand gedraaid).

Traubensecco (alcoholvrij)

€ 9,50

Riesling Sekt Brut
Cuvée Marie-Luise Sekt Brut (Blanc de Noir)
Cuvée Katharina (Pinot noir & Pinot meunier) Sekt Brut
Rosé Prestige Brut
2007 Chardonnay Prestige Brut
2007 Blanc de Noirs Prestige Brut (Chardonnay&Pinot Noir)
2008 8. Triumvirat Grande Cuvée Brut (Pinot noir, Chardonnay & Pinot meunier)
2009 9. Triumvirat Grande Cuvée Brut (Pinot noir, Chardonnay & Pinot meunier)

€
€
€
€
€
€
€
€

16,50
18,50
18,50
20,75
38,50
29,95
45,00
45,00

Weingut Josten und Klein, Remagen, Mittelrhein und Ahr
“Sua sponte” (=uit eigen kracht) staat er op de etiketten van dit nieuwe, pas in 2012 opgerichte Weingut van de
vrienden Marc Josten en Torsten Klein. Daarom niet gelijk gelikte bedrijfsgebouwen en een fancy proeflokaal,
maar gewoon een bescheiden bedrijfshal in Walporzheim. Hier worden wijnen van 2 gebieden: Riesling en
Sauvignon Blanc (een noviteit!) van de Mittelrhein en Spätburgunder (o.a. van de Mayschosser Mönchberg) van
de Ahr gevinifieerd. En met succes, want niet voor niets werd dit jonge wijnbedrijf meteen uitgeroepen tot
“Entdeckung des Jahres” (Gault Millau 2013) en genomineerd tot “Newcomer des Jahres” (Falstaff 2014). Dan
moet je niet alleen lef, maar ook heel wat in je mars hebben

Wit
2015 Sauvignon Blanc Vom Schiefer
2015 Glanzstück Sauvignon Blanc

€ 13,95
€ 19,95

Rood
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014

Pinot Noir Vom Schiefer
Mayschoss Pinot Madeleine
Mayschoss Pinot Madeleine
Mayschoss Pinot Noir
Pinot Noir Ahrweiler Daubhaus
Pinot Noir Mayschosser Laacherberg
Pinot Noir Mayschosser Mönchberg «Erste Lage »

€
€
€
€
€
€
€

13,95
21,95
22,50
21,50
39,95
39,95
49,95

Sektkellerei Andres&Mugler, Ruppertsberg, Pfalz
Met 1000 liter Riesling begon het allemaal in 1989. Wat toen nog een experiment van twee jonge wijnboeren
was, is uitgegroeid tot een kleine, maar fijne Sektkellerei, waar wijnen worden gemaakt die zich niet behoeven te
schamen voor Champagne. (Zonder echter een imitatie hiervan te willen zijn: “Unser Ziel besteht nicht darin,
Champagner zu kopieren. Wir kochen in derselben Küche, aber ein anderes Menü. Wir wollen die Fruchtigkeit des
Pfälzer Weins betonen.”)
Om de constante kwaliteit te waarborgen, gebruikt men alleen maar eigen druiven van goede wijnbergen (o.a.
Ruppertsberger Reiterpfad en Deidesheimer Herrgottsacker). Anders dan bij andere Sektmakers worden deze
relatief laat, als Kabinettwijn of Spätlese geoogst. Door de langere rijping kunnen de aroma’s die typisch zijn voor
de druivenrassen zich goed ontwikkelen, blijft het eigen karakter bewaard en ontstaan wijnen met body.

2014 Chardonnay&Auxerrois Sekt Brut (bio)
2010/13 Cuvée Elena (Chardonnay, Auxerrois & Schwarzriesling)
2007 Cuvée Elena Magnum
2009/13 Cuvée Louis (Schwarzriesling, Spätburgunder, Auxerrois & Chardonnay)
2007 Cuvée Fleur d’ Emely (Muskateller&Sauvignon Blanc)
2011 Sekt Cuvée XXV Anniversaire Brut Nature

€
€
€
€
€
€

17,95
18,95
45,00
18,95
20,95
29,95

Weingut Philipp Kuhn, Laumersheim, Pfalz
Op 19-jarige leeftijd werd de in 1972 geboren Philipp Kuhn in het diepe gegooid: Omdat zijn vader ernstig ziek
was, moest hij de verantwoording voor het ouderlijke bedrijf overnemen.
In 1992 kwam de eerste jaargang van zijn hand en zijn wijnen werden sindsdien steeds beter. Dat is niet vreemd,
want hij heeft een goede band met zijn zeer succesvolle plaatsgenoot Werner Knipser, van wie hij veel leerde en
die hij enorm bewondert. De ene prijs na de andere (waaronder een aantal keren de prestigieuze Deutscher
Rotweinpreis) behaalde hij en in 2007 werd hij toegelaten tot de VDP.
De 24 hectare van dit bedrijf is voor 50% met rode soorten (Spätburgunder, Cabernet Sauvignon, St. Laurent,
Blaufränkisch, Merlot, Frühburgunder en Dornfelder) en voor de andere helft met Riesling, Weißburgunder,
Sauvignon blanc, Gewürztraminer en zelfs Viognier (!) beplant.
Na strenge selectie worden alleen de beste druiven met de hand geplukt. In de kelder grijpt Kuhn zo min
mogelijk in.

Wit
2016 Riesling trocken (Liter)
2014/15 Cuvée Edelsatz (Riesling&Gewürztraminer)
2015 Riesling Vom Kalksteinfels
2014/15 Riesling Erste Lage « Burgweg »
2015 Riesling Erste Lage « Steinacker »
2013 Riesling Kirschgarten Grosses Gewächs

€
€
€
€
€
€

8,95
15,50
15,50
18,50
18,50
27,50

Rood
2014 Cuvée Incognito (Merlot&Regent&Cabernet Dorsa&Dornfelder)

€ 11,50

2008 Cuvée Luitmar(St. Laurent&Blaufränkisch&Cabernet sauvignon&Sangiovese)
2004 Frühburgunder Kirschgarten
2010/11 Frühburgunder Reserve
2013 St. Laurent Reserve
2003 Spätburgunder Mergelweg
2011/12 Pinot noir Grosses Gewächs Kirschgarten
2013 Pinot Noir Grosses Gewächs « Steinbuckel »

€
€
€
€
€
€
€

23,95
24,95
27,50
24,95
29,95
34,95
34,95

Weingut Daniel Assmuth, Bad Dürkheim, Pfalz

Omdat er ook veel bulkwijn van de druivenrassen Dornfelder en Portugieser wordt gemaakt, durft
Daniel Assmuth het haast niet op het etiket van zijn wijnen te vermelden en doopte ze bijvoorbeeld
„Kaleidoskop“ en „Krieger“. Dit terwijl deze bioboer niets heeft om zich voor te schamen: zeer precies
bewerkt hij namelijk zijn slechts 1,5 hectare en het rendement is jaarlijks maar 10.000 flessen. Met de
aankoop van zijn droge, pure elegant fruitige wijnen heb je dus eigenlijk een collectors-item in
handen!
Wit
2011 Riesling Wachenheimer Fuchsmantel

€ 13,95

Rood
2012 Rotwein “Kaleidoskop” (Dornfelder)

€ 10,95

Weingut Faubel, Maikammer, Pfalz
De Pfalz ( ca. 23.500 ha) is een langgerekt lint van 85 kilometer in het zuiden van Duitsland. In de luwte van het
Haardtgebergte heerst hier een mild klimaat; je komt er zelfs citrusvruchten, amandelen en vijgen tegen. Dit
wijngebied wordt wel het Toscane van Duitsland genoemd.
Hier is de Riesling de meest aangeplante druif, maar er worden al meer rode druivenrassen aangeplant zoals
Spätburgunder (pinot noir), St. Laurent en Dornfelder en ook internationale druivenrassen als Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah ontbreken inmiddels niet meer.
Weingut Faubel bezit 24 hectare, verdeeld over een aantal gemeentes (voordeel: lager risico bij hagel).
65% van de aanplant is wit en 35% rood.
Wijnbouw is al sinds 1635 in deze familie, maar sinds zoon Gerd in 1998 het roer overnam, boekt het bedrijf het
ene succes na het andere en behoort het inmiddels tot de beste 100 wijngoederen van Duitsland.
Dit heeft alles te maken met de filosofie van het bedrijf: lage gemiddelde opbrengst per hectare (voor de
Spätleses 35-40 hl/ha) , rijpe druiven en strenge selectie. Kortom, kwaliteit staat voorop.
Dit resulteert in frisse, zuivere, mineralig-complexe wijnen.

Wit
2014 Riesling trocken Maikammer Heiligenberg
2014 Grauburgunder trocken Kapellenberg
2014 Gewürztraminer trocken Maikammer Heiligenberg

€ 13,95
€ 13,95
€ 13,95

(Edel)zoet
2014 Riesling Spätlese Gimmeldinger Mandelgarten

€ 13,95

Rosé
2016 Spätburgunder Rosé trocken (Liter)

€ 8,95

Rood
2015 Dornfelder trocken
2014 St. Laurent trocken

€ 7,50
€ 8,75

Weingut Klaus&Marius Meyer, Rhodt, Pfalz
Onze nieuwste aanwinst.

Wit
2015 Grauburgunder trocken
2015 Auxerrois

€ 8,95
€ 8,95

Rood
2015 St. Laurent
2015 Cuvée Haardtrand rot (40% Merlot, 40% Blaufränkisch, 20% Cabernet)

€ 8,95
€ 9,50

Weingut Klein, Hainfeld, Pfalz
Met 25 hectare kan je dit Weingut in de Pfalz niet echt klein noemen. Maar de Burgunder die ik van de
bescheiden juniorwijnmaker Peter proefde vond ik echt groots! Met name over de basiskwaliteit was ik zeer
verrast. Voor mij één van de highlights van Prowein 2015!

Rood
2014/15 Spätburgunder
2012/14/15 St. Laurent S
2015 Frühburgunder S
2014 Frühburgunder Hainfelder Kirchenstück
2013/14 Spätburgunder S
2012/13 Spätburgunder Hainfelder Kapelle

€
€
€
€
€
€

9,50
13,50
16,50
23,50
16,50
22,95

Weingut Frey, Essingen, Pfalz
Weingut Winfried Frey & Söhne heeft zich al jaren helemaal gespecialiseerd in het maken van
zogenaamde “edelsüße” wijnen. (Alleen van het bevriende Oostenrijkse huis Alois Kracher kan hetzelfde worden
gezegd)
Vader Winfried Frey, trok in de jaren zeventig veel aandacht toen bij een blindproeverij van de bekende
verzamelaar Hardy Rodenstock wijnen van veel beroemdere (internationale) huizen werden verslagen.
Sindsdien staan de wijnen van hem en zijn zoon Jürgen, die in 1995 het roer overnam, op de wijnkaarten van tal
van sterrenrestaurants en werden de wijnen van dit bedrijf tot tweemaal toe uitgeroepen tot “Kollektion des
Jahres” tijdens de Hamburger Weinsalon.
Dit is geen toeval, want men selecteert hier zeer streng: een Beerenauslese moet bijvoorbeeld minstens 150 en
een Trockenbeerenauslese 180 gram Oechsle hebben.
De wijnen van Frey onderscheiden zich door hun “Rasse und Fruchtigkeit”.

2012
2007
2005
2007

Riesling Beerenauslese (0,375 l)
Ortega Beerenauslese
Ortega Trockenbeerenauslese Essinger Osterberg
Riesling Trockenbeerenauslese

€
€
€
€

22,50
14,95
18,95
29,95

Weingut Kranz, Ilbesheim, Pfalz
Weingut Kranz ligt in het dorp Ilbesheim in het zuiden van het wijngebied de Pfalz.
Het is een jong, dynamisch familiebedrijf met 17 hectare. Boris Kranz is hier verantwoordelijk voor de vinificatie.
60% van de wijnen is wit (met name Riesling, Weisser Burgunder en Silvaner) en 40% rood (Spätburgunder en
Dunkelfelder).
Kwaliteit staat voorop bij dit bedrijf: Bij de aanplant werd goed gelet op ligging en bodem. Zo gedijen
bijvoorbeeld witte ‘Burgundersorten’ het best op een warme en stevige bodem; de riesling daarentegen komt
optimaal tot zijn recht op de kalkhoudende hellingen van de zogenaamde Kleine Kalmit.
Boris Kranz gebruikt zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen, maakt gebruik van natuurlijke bemesting en voert een
strenge selectie in de wijngaard uit om optimaal rijp fruit te oogsten.
Met ingang van jaargang 2011 is hij VDP-lid en geldt zijn Kalmit Riesling en Weissburgunder als Grosses
Gewächs.

Wit
2016 Weissburgunder trocken Liter
2015 Sylvaner trocken
2014/15 Riesling trocken
2015 Weissburgunder trocken
2016 Grauburgunder trocken
2014/16 Kranz 1.5/1.7 (Chardonnay&Weissburgunder)
2015 Chardonnay Arzheim am Fürstenweg Erste Lage
2014 Arzheimer Klingenwingert Weisser Burgunder Erste Lage
2012/15 Ilbesheimer Kalmit Weisser Burgunder Grosses Gewächs
2010 Kalmit Riesling
2010 Kalmit Riesling Terrassenlage
2011 Ilbesheimer Kalmit Riesling Grosses Gewächs
2014 Riesling Vom Landschneckenkalk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,95
9,95
9,95
9,95
9,95
11,50
19,95
18,95
29,95
17,50
21,95
27,95
17,95

Rosé
2016 Spätburgunder Rosé

€ 9,25

Weingut Seeger, Leimen, Baden
De Badische Bergstraße is met 400 hectare weliswaar de kleinste regio van het wijngebied Baden, maar zeer
geschikt voor wijnbouw. Het is de ‘Frühlingsgarten’ van Duitsland; hier bloeien de amandel-, kersen- en
appelbomen het eerst en is de vegetatietijd zeer lang.
Dit is het gebied waar Weingut Seeger al sinds 1665 wijn produceert. Vandaar dat de laatste
afstammeling,Thomas, zich niet als “Shooting-Star” beschouwt.
Zijn succes heeft hij niet bereikt met miljoeneninvesteringen, maar door hard te werken, zo min mogelijk in te
grijpen in de natuur- al 25 jaar lang gebruikt men hier bijvoorbeeld geen herbi- en pesticiden- en door veel
Fingerspitzengefühl in de kelder.
Zijn faam –o.a. als meervoudig winnaar van de Deutscher Rotweinpreis- bereikte hij vooral met zijn
Spätburgunder en Cuvées, die vaak wel 20 maanden op barrique liggen. Maar ook zijn witte wijnen zijn niet te
verachten!

Wit
2009 Grauburgunder AS
2012 Grauburgunder Grosses Gewächs “Oberklamm”

€ 17,95
€ 29,95

Rood
2006 Cuvée Anna (0,375 l)
2007/09 Schwarzriesling S
2008 Lemberger R (=Blaufänkisch)

€ 12,50
€ 24,95
€ 32,50

Weingut Kopp, Sinzheim, Baden
Diverse wijnboeren waar ik mee werk –Josten&Klein, Ziereisen, Kranz, Steinmetz, Schnaitmann- zijn hier
misschien niet zo bekend, maar in Duitsland en Zwitserland vertegenwoordigd bij de kwaliteitsketen Mövenpick
Wein. Nieuwsgierig naar hun totale aanbod ontdekte ik op hun website Weingut Kopp. Bladerend in de wijngids
Gault Millau zag ik dat dit 21 hectare grote Weingut drie druiventrosjes in rood heeft (=Sehr gut/verdienen in
ihrer Klasse besondere Aufmerksamkeit). Wederom een bevestiging van de kwaliteit en niet alleen dat: hun basisSpätburgunder stond met 88 punten ook nog eens apart vermeld in de categorie Schnäppchen (koopjes)!
Reden temeer om de jonge (26 jarige) wijnmaker Johannes tijdens de Prowein in Düsseldorf te bezoeken en
kennis te maken met zijn wijnaanbod, variërend van riesling t/m viognier.
Wat ik hier proefde overtuigde meteen en deed me –ondanks het feit dat uit Baden al twee wijnhuizen in ons
assortiment vertegenwoordigd zijn- besluiten om een start te maken met de Chardonnay en Spätburgunder
trocken van dit huis. Wordt vervolgd….

Wit
2016 Chardonnay
2016 Grauburgunder
2015 Weissburgunder
2014/15 Weissburgunder “Lösslehm”
2015 Riesling Feigenwäldchen
2014 Riesling Feigenwäldchen Buntsandstein
2014 Weissburgunder “Röderswald”
2015 Chardonnay “Altenberg”

€
€
€
€
€
€
€
€

11,95
11,95
11,95
13,50
10,95
13,95
17,50
17,95

€
€
€
€

12,95
17,50
32,50
32,50

Rood
2014 Spätburgunder
2014 Roter Porphyr Spätburgunder
2013/14 Spätburgunder „Sonnenberg“
2013 Spätburgunder „Sommerhalde“
Weingut Koch, Bickensohl, Baden
De beste wijngaarden van Baden liggen op de vulkanische bodem en terrassen van de Kaiserstuhl, een eiland van
hoge grond in het Rijndal. Müller-Thurgau, Spätburgunder (pinot noir) en Grauburgunder (pinot gris) zijn de
belangrijkste druivenrassen.
Hier wordt wijn vooral als begeleider van de maaltijd beschouwd. Weinig Duitse wijnen zijn daar beter voor
geschikt.
Na ervaring bij Château Canon-la-Gaffelière te hebben opgedaan en 5 jaar als keldermeester bij Franz Keller te
hebben gewerkt, begon Holger Koch in 1999 voor zichzelf. Op zijn inmiddels 6,5 hectare grote bedrijf plantte hij
stekken die van oude wijnstokken afstammen en kleine druiven met intense aroma’s en veel concentratie
opleveren.
In de natuur en kelder wil hij zo min mogelijk ingrijpen; graden Oechsle interesseren hem niet, de rijpheid van de
druif is zijn uitgangspunt.
Zijn wijnen zijn zuiver, levendig, mineralig en elegant en hebben een geweldige afdronk

Wit
2013 Grauburgunder Kaiserstuhl
2009 Grauburgunder Herrenstück (Im Holzfass)
2007/09 Grauburgunder***
2012/14/15 Grauburgunder***

€
€
€
€

12,50
13,95
22,25
22,95

€
€
€
€
€
€

12,95
16,50
22,95
30,95
32,50
49,95

Rood
2014/15 Spätburgunder Kaiserstuhl
2013/14/15 Pinot Noir Herrenstück
2010/12/13/14/15 Pinot Noir*, Selectionswein
2005/08/10/11 Pinot Noir***
2013/14/15 Pinot Noir***
2014/15 Pinot Noir Reserve
Weingut Ziereisen, Efringen-Kirchen, Baden
Om bij dit Weingut te komen heb je een lange weg te gaan; Efringen ligt namelijk op zo’n 5 km afstand van
Basel. Hier, in het zogeheten Markgräfler Land, bezit Hanspeter Ziereisen in de wijngaard Efringer Ölberg een
aantal bijzondere percelen, echte “Filetstücke” (“Rhini”, “Schulen”, “Gestaad”, “Hardt” of “Steingrüble”).
Karakteristieke Gutedels (=Chasselas) en memorabele Spätburgunders (50% van de aanplant van dit 10hectarebedrijf) ontstaan hier, in het diepe Zuiden van Duitsland. “Vor zehn Jahren wäre man noch in die
Irrenanstalt gekommen, wenn man gesagt hätte, das wäre Rotwein aus dem Markgräflerland”, aldus Hanspeter.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in 2007 in de Gault Millau Weinguide Deutschland werd uitgeroepen tot
‘Entdeckung des Jahres’ en zijn hele wijnaanbod in de gids van 2015 tot “Kollektion des Jahres”
Maar helaas begrijpt niet iedereen de filosofie van deze man.

Omdat ze “spontanvergoren” zijn, heel lang contact hebben met de zogenaamde “Feinhefe” en geen filtratie of
klaring ondergaan, vond de Amtliche Prüfstelle zijn wijn a-typisch en mocht hij hem niet als Qualitätswein
verkopen. Hanspeter besloot vanaf dat moment al zijn wijnen onder de geuzennaam “Deutscher Tafelwein” op de
markt te brengen; mensen kunnen immers zelf wel beoordelen of je kwaliteit in het glas hebt of niet.

Wit
2015 Gutedel “Heugumber”
2014 Gutedel “Viviser”
2012/13/14 Gutedel “Steingrüble”
2015 Gewürztraminer
2010 Weissburgunder “Lügle”
2012/14 Grauburgunder “Mussbrugger”
2009 Chardonnay “Hard” (1.5 l)
2014 Chardonnay “Hard”
2009 Grauburgunder Alte Reben “Jaspis”

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,50
8,95
14,50
14,50
21,95
19,95
59,95
27,50
55,00

€
€
€
€
€
€
€

9,50
13,50
23,50
23,50
35,95
34,95
49,95

Rood
2006 Spätburgunder “Schulen” (0,375 l)
2013/14 Spätburgunder “Tschuppen”
2011/12/13 Spätburgunder “Schulen”
2013 Syrah “Gestad”
2008/10 Spätburgunder “Rhini”
2012/13 Spätburgunder “Rhini”
2010 Pinot noir “Jaspis”
Weingut Stadt Klingenberg Benedikt Baltes, Klingenberg, Franken
In de 17e eeuw wist men het al: “Zu Würzburg am Stein, zu Klingenberg am Main, zu Bacharach am Rhein, da
wächst der beste Wein”, zo luidt een drinkspreuk uit die tijd.
Misschien hierdoor geïnspireerd toog een getalenteerde Duitse wijnboer van de Ahr na vele omzwervingen –o.a.
Winzerlehre bij Adeneuer en practica in Rheinhessen, Portugal, Oostenrijk en Hongarije- naar Churfranken. Hier
stuitte hij op een jonge chinees. Beide hadden ze tegelijkertijd hun oog laten vallen op het in vergetelheid
geraakte Weingut Stadt Klingenberg, dat als het ware in een Doornroosjeslaap verkeerde en de afgelopen 3
decennia weinig interessante wijnen had voortgebracht.
Dit terwijl het 13 hectare grote bedrijf over een schat aan oude wijnstokken (Spätburgunder en Portugieser), een
bijzonder terroir: Buntsandstein en percelen in de topwijngaard Klingenberger Schlossberg –Paul Fürst produceert
hier één van de fraaiste Spätburgunders van Duitsland- beschikt.
Hun gemeenschappelijke passie voor de Spätburgunder leidde niet tot een verwoede overnamestrijd, maar werd
de basis voor een vruchtbare samenwerking. Sinds 2010 is dit bedrijf nu in bezit van Benedikt Baltes en zijn
Chinese compagnon en beleeft het een ware renaissance.
Hier worden nu zeer individuele en karakteristieke wijnen gemaakt, die hun ware grootte in hun jeugd misschien
nog niet gelijk tonen, maar veel beloven voor de toekomst.

Wit
2013 Buntsandstein Blanc de Noir

€ 13,95

Rood
2011
2012
2013
2013
2012
2012

Buntsandstein Portugieser
Buntsandstein Spätburgunder
Grossheubacher Spätburgunder
Grossheubacher Spätburgunder “R”
Klingenberger Portugieser “R”
Klingenberger Spätburgunder “R”

€
€
€
€
€
€

11,50
14,50
18,95
29,95
32,50
41,95

Winzerhof Stahl, Auernhofen, Franken
Dat men van het banale druivenras Müller Thurgau ook een imposante wijn kan maken, bewees Tiefenbrunner in
Alto Adige al met zijn Feldmarschall. Maar zo ver hoef je niet te reizen:
Op een kleine, steile helling in het zuiden van Franken, in de wijngaard Hasennest groeit op pure Muschelkalk één
van de fijnste en meest karakteristieke Müller-Thurgaus van Duitsland.
“So klar, kühl und frisch wie dieser Wein schmeckt, könnte man meinen, er sei unterhalb eines Gletschers
gewachsen”. Zo beschrijft hem wijnschrijver Stuart Pigott.
Ik kwam, zag, proefde en was overtuigd.

Mousserend
Secco “Prickelnd”
Rosé Secco „Drink Pink“

€ 8,95
€ 8,95

Wit
2016 Cuvée Erstes Fass (Scheurebe&Riesling)
2016 Müller-Thurgau Federstahl
2012 Silvaner Damaszener Stahl
2015 Silvaner Damaszener Stahl “Springinsfeld”
2013/15/16 Müller-Thurgau Hasennest Damaszener Stahl
2015/16 Scheurebe Damaszener Stahl “Botenstoff“
2012/15 Silvaner Edelstahl “Best of”
2015 Sauvignon Blanc “Ehlstahl”
2015/16 Scheurebe “Ehlstahl” “Zweimännerwein”

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,50
8,95
9,95
12,50
12,50
12,50
18,95
18,95
18,95

Weingut Jürgen Hofmann, Röttingen, Franken
Wijngebied Franken heeft niet alleen maar Silvaner, Riesling en Müller-Thurgau, maar produceert ook fraaie rode
wijnen. Een voorbeeld hiervan is de Spätburgunder uit Churfranken van Paul Fürst en Weingut Stadt Klingenberg.
Dat vrijwel niemand de Tauberschwarz kent is begrijpelijk; er is namelijk slechts 14 hectare –waarvan een deel in
de Lage Feuerstein- van aangeplant. Bij Jürgen Hofmann maakte ik kennis met dit bijna uitgestorven druivenras
en was gelijk enthousiast (Net als over de Spätburgunder en Schwarzriesling van dit huis). Daarom nu ook in
Nederland verkrijgbaar.

2013 Tauberschwarz Röttinger Feuerstein

€ 13,95

Weingut Weltner, Rödelsee, Franken
De bescheiden en ingetogen Paul Weltner nam –na o.a. ervaring te hebben opgedaan bij Rebholz- in 2005 het
ouderlijk VDP-bedrijf over en heeft de afgelopen jaren zijn draai zo goed gevonden, dat er regelmatig over hem
wordt gepubliceerd en hij in Gault Millau 2013 tot Aufsteiger werd uitgeroepen. Hierdoor nieuwsgierig geworden
bestelde ik enkele proefflessen en was meteen verkocht. Ik was zo enthousiast over zijn elegante Sylvaner en
Riesling van de Lagen Küchenmeister en Schwanleite dat ik ze gelijk opnam:

2012 Sylvaner Gipskeuper
2015/16 Riesling Gipskeuper
2015/16 Rödelseer Müller-Thurgau trocken
2016 Rödelseer Scheurebe
2016 Rödelseer Schwanleite Scheurebe trocken VDP Erste Lage
2015 Rödelseer Sylvaner
2012 Riesling trocken Rödelseer Küchenmeister
2012/13/15/16 Sylvaner trocken Rödelseer Küchenmeister VDP Erste Lage
2013/15/16 Sylvaner trocken Rödelseer Schwanleite Alte Reben VDP Erste Lage
2012/15 Sylvaner Hoheleite Grosses Gewächs

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,95
10,95
12,50
13,95
17,95
13,95
17,50
17,95
17,95
34,95

Weingut Rainer Schnaitmann, Fellbach, Württemberg
Eigenlijk wilde hij architekt worden, maar gelukkig voor de wijnbouw in Württemberg besloot Rainer Schnaitmann
in 1997 zijn eigen wijnbedrijf te beginnen. En met succes… binnen korte tijd wist hij een naam op te bouwen als
Burgunderspecialist (maar ook zijn Sauvignon Blanc wint prijs op prijs), is hij VDP-Mitglied en kende wijngids
Gault Millau hem 4 druiventrossen toe.
Fellbach, een saai voorstadje van Stuttgart is volgens wijnschrijver Stuart Pigott “das Zentrum eines Kults”
geworden en “die Weinfreunde umschwirren ihn wie Elektronen den Kern eines Atoms”.
Van stilzitten houdt deze dynamische wijnproducent niet, want zijn meest recente project is de weg naar biocertificering.

Wit
2012
2015
2014
2014
2015

Muskateller 2Stern
Muskateller Steinwiege
Grauburgunder Steinwiege
Sauvignon Blanc Schnait
Fellbacher Lämmler Grauburgunder Grosses Gewächs

€
€
€
€
€

12,95
13,50
11,50
14,95
32,50

Rosé
2016 Muskattrollinger Rosé trocken

€ 11,50

Rood
2013 Trollinger Steinwiege
2015 Trollinger Alte Reben
2013/14/15 Lemberger 2Stern
2012/15 Simonroth D (Merlot, Cabernet&Lemberger)
2015 Pinot Noir Steinwiege
2013 Spätburgunder Junge Reben
2015 Spätburgunder Junge Reben
2012/14 Schwarzriesling 3Stern
2012/14 Simonroth Lemberger
2012 Simonroth Spätburgunder
2013 Simonroth Frühburgunder
2012 Simonroth MC (Merlot&Cabernet)
2014 Fellbacher Lämmler Lemberger Grosses Gewächs

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,95
12,50
13,95
16,95
13,50
19,95
18,95
20,95
23,95
32,50
34,95
34,95
37,50

Weingut Leon Gold, Weinstadt, Württemberg
Enige tijd geleden werd ik benaderd door de jonge wijnmaker Leon Gold. Hij is weliswaar nog maar net voor
zichzelf begonnen (2013 was zijn eerste oogst), maar werd al gelijk door het wijnblad Falstaff genomineerd tot
“Newcomer des Jahres”. Dit gegeven en enkele overtuigende proefflessen deden mij onlangs besluiten om hem
te bezoeken.
Leon werkt biodynamisch (ervaring op dit gebied deed hij o.a. op bij Sven Leiner in de Pfalz en bij Jochen Beurer
in het Remstal, waar hij ook zelf thuis is) en heeft momenteel 4,5 ha in bedrijf. Zijn assortiment is klein en
overzichtelijk met als witte en rode basiswijnen de Cuvée Weiss- en Rotgold.
De witte variant mag “nicht über- aber auch nicht unterfordern” en “soll nicht sättigend sein”. Dat wil zeggen hij
moet niet te zwaar en moeilijk zijn, maar dient ook de gevorderde wijndrinker te plezieren.
De rode cuvée is gemaakt van de druivenrassen waar hij zelf graag wijn van drinkt en is fruitig, krachtig en
kruidig.

Wit
2015 Cuvée Weissgold (Kerner, Müller-Thurgau, Riesling)
2015 Riesling Gundelsbach
2014 Riesling Halbstück

€ 9,95
€ 14,95
€ 22,95

Rood
2015 Cuvée Rotgold (Cabernet Sauvignon, Merlot, Zweigelt)

€ 12,50

Luxemburg
Domaine Viticole Schumacher-Knepper, Wintrange
In 2004 vond voor de derde keer de wedstrijd “best of Riesling” plaats. 114 vakmensen: sommeliers, oenologen,
wijnboeren, journalisten etc. keurden 1412 droge Rieslings.
Tot ieders grote verrassing werd de derde plaats behaald door een volkomen nieuweling, “noch nicht einmal der
Flüsterpost bekannt” . Zo kwam ik ertoe om de 29-jarige Frank Schumacher, voormalig student van Geisenheim,
in Luxemburg te bezoeken.
Al de Romeinen maakten aan de linkeroever van de Moezel wijn. Nu is 2/3 van de ca. 1400 ha aanplant in bezit
van de leden van de grote coöperatie Les Domaines de Vins-Moselle.
Daarnaast vinificeren slechts zo’n 50 onafhankelijke bedrijven hun druiven zelf. Omdat de Luxemburgers hun
eigen wijn zo graag drinken, is hij in het buitenland haast niet te vinden.
Wintrange ligt in het zuiden van dit zich over ca. 42 km uitstrekkende wijngebied. Sinds 1714 is het de plek waar
de familie Schumacher -nu al in de 8e generatie- werkzaam is.
Het bedrijf Schumacher-Knepper bezit 8 hectare, waaronder ook wijngaarden van het Domaine Constant Knepper
in Remich.Trots is men op de Rieslings, die voor een groot deel uit de gerenommeerde wijngaard Felsberg met
zijn goede ligging en bijzondere microklimaat stammen.
Hier overheerst zgn. Muschelkeuper met kleimergel en staan meer dan 40 jaar oude stokken. Deze groeien
zonder droogtestress en leveren frisse, fruitige, mineralige en delicate Rieslings.

2016 Elbling AOP Côtes de Wintrange
2014 Rivaner AOP Premier Cru
2016 Rivaner AOP Premier Cru
2014 Auxerrois AOP Grand Premier Cru
2016 Pinot Blanc AOP Grand Premier Cru
2012 Riesling Wintranger Felsberg Grand Premier Cru
2014 Riesling Wintranger Felsberg AOP Grand Premier Cru
2010 Pinot Gris Domaine Constant Knepper Grand Premier Cru
2012/14/16 Pinot Gris Wintranger Felsberg AOP Grand Premier Cru

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,95
6,75
7,25
10,95
10,95
13,50
13,95
14,95
13,95

Slovenië
Marof Winery, Mačkovci, Prekmurje
Vorig jaar ben ik begonnen met de import van de wijnen van Uwe Schiefer. Een man die ik enorm bewonder om
zijn puristische maar zeer verfijnde stijl van wijn maken.
Toen ik hem dit jaar op de Prowein in Düsseldorf ontmoette, stonden er enkele witte wijnen uit Slovenië bij zijn
stand. Dit was voor mij absoluut “Neuland” en wekte mijn nieuwsgierigheid, want wat hadden deze wijnen bij een
wijnmaker uit Südburgenland te zoeken?
Het antwoord had met één van de topwijnen van Uwe te maken: Blaufränkisch van de wijngaard Szapáry in
Deutsch-Schützen. De Hongaarse adelijke familie Szapáry bouwde in 1905 in de streek Prekmurje, in het noorden
van wat nu Slovenië is, een jachtslot en plantte hier tevens wijnstokken aan.
In 2009 zette een investeerder op dezelfde plek het moderne wijnbedrijf Marof neer. Toevallig was dit niet, want
hij beschikte hier over wijngaarden met relatief oude stokken en een bijzonder terroir (met o.a. kwartsiet, kiezel,
vulkanisch gesteente en vuursteen)
Hij trok de gedreven jonge wijnmaker Uroš Valcl aan. Deze kreeg de vrije hand om wijnen naar zijn persoonlijke
voorkeur te maken.
Jaarlijks produceert hij slechts 50.000 flessen (van 23 hectare) en tijd is hierbij een sleutelbegrip. Zo zijn de witte
basis- en Lagen-wijnen van 2015 -na langdurig contact met de lie- pas in april en mei van dit jaar gevuld. Deze
krachtige en zeer mineralige wijnen zijn fantastische etensbegeleiders en bloeien in het (Zalto)bourgogneglas.
En wat heeft dit met Uwe Schiefer te maken? De ambitieuze Uroš trok de stoute schoenen aan en benaderde zijn
Oostenrijkse collega met de vraag of ze –gegeven het feit dat ze beide over bijzonder goede wijngaarden voor
Blaufränkisch beschikken en de naam Szapáry een gemeenschappelijke deler is- niet op een of andere manier
konden samenwerken. Het resultaat: In het najaar komt er een super-Blaufränkisch van beide wijnbedrijven op
de markt. Wordt vervolgd.

Wit
2015 Marof White (Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling)
2015 Sauvignon “Breg”
2015 Chardonnay “Breg”

€ 11,50
€ 19,95
€ 19,95

Rood
2013 Marof Red (60% Zweigelt, 40% Blaufränkisch)
2015 Zweigelt „Breg“
2013 Blaufränkisch „Mačkovci“

€ 11,50
€ 19,95
€ 32,50

Oostenrijk
Weingut Josef Fischer, Rossatz, Wachau
Over 9 hectare en topwijngaarden als “Steiger” en “Frauenweingärten” kan hij beschikken, de jonge wijnmaker
“Joe” Fischer.
Nog maar 24 jaar is hij, maar deed al ervaring op in Duitsland (Weingut Künstler, Rheingau), Nieuw Zeeland,
Australië en Zuid-Afrika –tussendoor steeds terugkomend naar Rossatz voor de oogst- voordat hij in 2010 zijn
eerste ‘eigen’ jaargang van vader mocht maken. En was gelijk succesvol, want werd met zijn Grüner Veltliner
Smaragd Steiger meteen Salonsieger!
Omdat de zuidoever –onterecht- een beetje het ondergeschoven kindje van de Wachau is, is het prijsniveau hier
nog zeer vriendelijk, wat zijn loepzuivere, fruit getypeerde en ‘trinkanimierende’ wijnen nog aantrekkelijker
maakt.

Wit
2013 Riesling Federspiel „Kirnberg“
2012/15 Riesling Federspiel „Steiger“
2014 Riesling Reserve „Steiger“
2015 Riesling Smaragd „Kirnberg“
2015 Riesling Smaragd „Privat“
2014/15 Grüner Veltliner „Steiger“
2014 Grüner Veltliner Reserve „Frauenweingärten“
2015 Grüner Veltliner Smaragd „Frauenweingärten“
2014 Grüner Veltliner Reserve „Privat“
2015 Grüner Veltliner Smaragd „Privat“

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11,50
11,50
17,50
17,95
20,95
11,50
17,50
17,95
19,95
20,95

Sektkellerei Christian Madl, Schrattenberg, Weinviertel
Een wens is uitgekomen: We hebben nu Sekt uit Oostenrijk in ons assortiment!!!
Sinds 1990 produceert het kleine (3 ha) Weingut Madl Sekt volgens de méthode traditionelle.
Ervaring deed Christian Madl -sinds 2003 eigenaar- op in de Avize, Champagne; bij Poll Fabaire in Luxemburg en
in Duitsland bij het gerenommeerde Sekthaus Raumland.
Voor zijn Sekt wordt uitsluitend de eerste persing gebruikt. Daarnaast geeft hij de wijn tijd: 15 tot 60 maanden
rijpt hij "auf der Hefe". Om vervolgens met de hand te worden "gerüttelt" en daarna gedegorgeerd. Met trots
presenteren wij nu 3 van zijn wijnen:

2012 Sekt Rosé Brut
2009 Sekt Cuvée Special Brut (Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Blanc)
2011/12 Sekt Cuvée Special Brut (Chardonnay&Pinot Noir)
2010 Sekt Blanc de Blancs Brut (Chardonnay/Pinot Blanc)
2010 Sekt Blanc de Noirs Brut

€
€
€
€
€

19,95
22,95
20,95
25,95
25,95

Weingut Christoph Bauer, Jetzelsdorf, Weinviertel
Heet en droog is het in het westelijk deel van het Weinviertel. Vele uren zon in de zomer en koele wind in de
herfst laten de druiven ideaal rijpen en bepalen het karakter van de wijnen: fruitig en kruidig.
Jetzelsdorf geldt als een “Rotweininsel” en een specialiteit hier is de Blauer Portugieser.
Christoph Bauer is sinds 2003 verantwoordelijk voor dit 17 hectare grote familiebedrijf en hecht waarde aan een
goede balans tussen traditie en innovatie. Experimenten gaat hij niet uit de weg –zo maakte hij als een van de
eersten een Oostenrijkse port- maar voor hem is het met name belangrijk dat zijn wijnen “natürlich und
individuell” zijn. Naast wijnen met karakter biedt dit bedrijf een product met een aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding.

Wit
2015 Gemischter Schatz (Welschriesling, Sauvignon, Neuburger)
2016 Weinviertel DAC Grüner Veltliner
2015 Weinviertel DAC Magnum (1,5 l)
2016 Grüner Veltliner Spezial
2015 Riesling Wachtum Fuchs
2013/15 Grüner Veltliner Privat

€
€
€
€
€
€

7,95
7,95
16,95
9,50
8,95
24,95

€
€
€
€

7,50
7,95
12,50
24,95

Rood
2015
2015
2015
2011

Blauer Portugieser
Zweigelt
Zweigelt Reserve
Zweigelt Privat

Weingut Herbert Zillinger, Ebenthal, Weinviertel

Ik was niet uit op een uitbreiding in het Weinviertel -met de wijnen van Christoph Bauer ben ik
immers zeer tevreden- maar op de Prowein in Düsseldorf proefde ik een heerlijk mineralige Traminer
en een elegante Rosé Sekt (die zich kan meten met een Champagne) van Herbert Zillinger en ik was
gelijk verkocht.
Wit
2014 Grüner Veltliner “Neuland”
2013 Grüner Veltliner Ebenthaler Lagen
2013 Grüner Veltliner “Weintalried”
2012/13 Grüner Veltliner “Radikal”
2011 Traminer In Haiden

€
€
€
€
€

8,95
10,95
17,95
29,95
13,50

Mousserend
Rosé Sekt “Indiskret”

€ 16,95

Weingut Matthias Hager, Mollands, Kamptal
Van zijn familie nam Matthias Hager 14 ha wijngaarden met een goede ligging en oude wijnstokken over. Zijn
know-how deed hij o.a. op tijdens enkele practica bij topwijnboeren als Hirtzberger (Spitz) en Triebaumer (Rust).
Hij hecht grote waarde aan een biologisch en ecologisch evenwicht en gunt zijn wijn tijd.
Zo blijven voor zijn zogenaamde “Lagenweine” de schillen na de oogst lang in contact met de most en vindt de
opvoeding plaats in foeders, waarbij de wijn langdurig op gist ligt. De flessen worden pas laat in het jaar gevuld.
Dit alles resulteert in karakteristieke, krachtige wijnen die hun terroir goed weergeven en kunnen ouderen.
Sinds 2003 werkt Hager met 2 lijnen: de blauwe lijn staat voor wijnen die jong, fris en fruitig zijn en derhalve
binnen 4 jaar gedronken dienen te worden; de bruine lijn zijn krachtige wijnen die bewaarpotentieel hebben.
De toonaangevende Fallstaff-wijngids spreekt bij de wijnen van Hager over een “exzellentes Preis-LeistungsVerhältnis” Matthias werkt sinds enkele jaren biodynamisch. Zijn wijnen zijn Demeter-gecertificeerd.

Rosé Traubensaft

€ 4,50

Blaue Linie
2015 Grüner Veltliner Mollandserberg
2014 Gemischter Satz
2015 Kamptal Reserve Grüner Veltliner “Urgestein”

€ 9,95
€ 9,95
€ 11,95

Braune Linie
2014 Grüner Veltliner Alte Reben
2010 Grüner Veltliner Alte Reben Magnum
2011 Gemischter Satz Reserve
2010/13 Zweigelt Eiswein

€
€
€
€

14,95
29,95
14,95
19,95

Weingut Proidl, Senftenberg, Kremstal

De gemakkelijke weg koos hij niet, de Oostenrijker Franz Proidl. Onder het motto “Wo der Pflug kann
gehen, kein Weinstock soll stehen” recultiveerde hij de afgelopen 2 decennia een aantal in
vergetelheid geraakte ‘Steillagen’. Daarbij moest motorzaag en zelfs springstof aan te pas komen.
Maar het resultaat mag er wezen: Zijn paradepaard, de zeer steile (45-60%) en heetste wijngaard van
Senftenberg: Ried Ehrenfels (2 ha) behoort tot de 52 zogenaamde “Erste Lagen” -vergelijkbaar met
Grosses of Erstes Gewächs in Duitsland- van de Verein der Österreichischen Traditionsweingütern.
Maar ook zijn “Hochäcker”, “Pellingen” en “Pfeningberg” vallen hieronder.
Riesling en Grüner Veltliner moeten hier echt knokken op kale, stenige bodem, hetgeen
karakteristieke en zeer minerale wijnen oplevert. Proidl oogst laat, gekweekte gisten zijn uit den boze
en het gistingsproces is uiterst langzaam. Zijn wijnen hebben tijd nodig om zich te ontplooien, maar
bezitten daarentegen ook een enorm rijpingspotentieel.Geduld is dus een schone zaak. Nieuw in ons
assortiment hebben we opgenomen:
2013/15 Riesling Rameln
2014 Riesling DAC Reserve Senftenberger Hochäcker Erste ÖTW Lage
2013 Riesling DAC Reserve Senftenberger Ehrenfels Erste ÖTW Lage
2011 Grüner Veltliner DAC Reserve Senftenberger Ehrenfels Erste ÖTW Lage
2012/13 Grüner Veltliner DAC Reserve Senftenberger Ehrenfels Erste ÖTW Lage
2013 Grüner Veltliner DAC Reserve Senftenberger Ehrenfels Erste ÖTW Lage Magnum

€
€
€
€
€
€

13,95
22,50
26,95
21,95
22,95
47,50

Lesehof Stagård, Krems-Stein, Kremstal
Lesehof Stagard is ongeveer zo oud als de stad Krems (=1000 jaar). Oorspronkelijk maakte het deel uit van het
Bayerische benedictijnenklooster Tegernsee en in 1786 namen de voorvaderen van de huidige bezitter het over
en produceerden ononderbroken wijn. Urban Stagard nam het bedrijf in 2008 in de zevende generatie van zijn
Zweedse vader over en gooide het roer om: hij vergrootte het Weingut tot 14 hectare en onder het motto “Natur,
die es in sich hat” werkt hij samen met zijn vrouw Dominique biodynamisch. Uit de topwijngaarden Steiner Hund,
Schreck, Grillenparz, Pfaffenberg, Goldberg, Goldberg, Weinzierlberg, Kremserl en Pitschental stamt hun
karakteristieke Riesling en Grüner Veltliner. Het is hun doel om wijnen te maken die hun afkomst en terroir
ongeschminkt tonen en "Unser Weinsortiment besticht durch eine durchgehend saubere und

charaktervolle Linie, mit einer wieder erkennbaren und nicht so schnell vergleichbaren Stilistik", aldus
Urban Stagård
2014 Riesling urbanR
2013 Riesling Reserve Steiner Schreck

€ 9,50
€ 20,95

Weingut Josef Bründlmayer, Grunddorf, Kremstal
Twee jaar geleden nam Philipp Bründlmayer (geen familie van Willy) het ouderlijk bedrijf (17 ha) over en was
gelijk succesvol: zijn Neuburger (kruising tussen Sylvaner en Roter Veltliner met in Oostenrijk een totale aanplant
van slechts 650 ha) werd “Salonwein” en dit jaar zelfs “Landessieger” in de categorie Sortenvielfalt Weiss.

Hierdoor nieuwsgierig geworden proefde ik tijdens VieVinum zijn hele assortiment en was ook zeer te spreken
over zijn Grüner Veltliner en Weissburgunder.

2015 Weissburgunder “Konglomerat”
2015 Grüner Veltliner “Kremstal”
2013/15 Neuburger “Vordernberg”
2014 Riesling Reserve “Steingraben”
2015 Riesling Reserve “Steingraben”
2014 Grüner Veltliner Reserve “Gebling”
2015 Grüner Veltiner Reserve “Moosburgerin”

€
€
€
€
€
€
€

9,95
9,95
13,50
16,50
16,95
16,50
16,95

Weingut Biegler, Gumpoldskirchen, Thermenregion
De Thermenregion is een klein wijngebied (ca. 2500 ha) ten zuiden van Wenen. De naam stamt af van
zwavelhoudende warmwaterbronnen, die hier al door de Romeinen werden gebruikt.
Het gebied rond Gumpoldskirchen, waar de familie Biegler al sinds 1566 wijnbouw bedrijft, wordt steeds met de
Côte d’Or in Bourgogne vergeleken. Dat is niet toevallig: de beschutte wijngaarden bieden qua ligging (met
hellingen op het zuiden en zuidoosten), microklimaat (warme zomers en een droge herfst) en bodem (zwaar en
kalkrijk) ideale omstandigheden voor de bourgognesoorten. Maar het zijn vooral de –met een aanplant van
slechts 220 ha!- zeldzame autochtone druivenrassen Zierfandler en Rotgipfler die mij nieuwsgierig naar dit gebied
maakten.
Bij het kleine familiebedrijf Biegler vond ik enkele verrassende wijnen die culinair breed inzetbaar zijn.
De Rotgipfler Brindlbach en de Zierfandler zijn immers krachtige en aromatische wijnen met mooi geïntegreerde
zuren, minerale tonen, rondeur, kruidigheid, tropisch (mango) en wit fruit (appel en peer) en een goede afdronk.
Droog

2015/16 Rotgipfler Ried Brindlbach
2016 Zierfandler Badener Weg
2014 Rotgipfler Reserve
2016 Rotgipfler Reserve

€
€
€
€

10,95
10,95
17,95
18,95

€
€
€
€

13,95
13,50
19,95
19,95

Halfdroog/(edel)zoet
2010/13 Rotgipfler Spätlese
2015 Rotgipfler Beerenauslese (0,375 l)
2006 Zierfandler&Rotgipfler Trockenbeerenauslese
2013 Rotgipfler Trockenbeerenauslese
Weingut Christian Fischer, Sooß, Thermenregion
Christian Fischer is een neef van Othmar Biegler. Zo kwam ik op de Prowein 2009 in Düsseldorf met hem in
contact. Wijnmaken is sinds 1662 al traditie bij de familie Fischer, maar hij was een van de eerste Oostenrijkse
wijnboeren die in de jaren tachtig begon met de aanplant van internationale druivenrassen en het opvoeden van
rode wijnen op barriques. Daarnaast beschikt hij echter over oude wijnstokken (55 jaar) van de Portugieser druif,
een miskend druivenras, waar prachtige wijnen van kunnen worden gemaakt (Getuige Markus Schneider’s
“Einzelstück” en Portugieser Barriques van Michael Teschke).
De Premium-wijnen van deze rodewijnspecialist (85% van de 17 ha is immers aangeplant met rode
druivenrassen) zijn krachtig en (licht) kruidig, hebben finesse, een harmonieuze tanninestructuur, en potentie om
te rijpen.

2011 Rotgipfler Premium

€ 18,95

2010 Zweigelt Gradenthal Premium
2010 Zweigelt Gradenthal Premium mini (0,375)
2010 Zweigelt Gradenthal Premium Magnum
2007 Zweigelt Gradenthal Premium mini (0,375)
2005 Blauer Portugieser 100cases (limitiert)
2006/07 Merlot Premium
2009 Merlot Premium

€
€
€
€
€
€
€

23,95
11,95
47,95
11,95
20,95
27,95
29,95

2009 Merlot Premium mini
2009 Merlot Premium Magnum

€ 15,95
€ 59,95

Weingut Johannes Trapl, Stixneusiedl, Carnuntum
Toen de jonge Johannes in het jaar 2000 met 1 hectare van zijn vader begon was er niemand in zijn omgeving
die in kwaliteit geïnteresseerd was en lag een groot deel van de wijngaarden braak.
Dit bood hem de mogelijkheid om in alle rust “Filetstücke” uit de topwijngaard Spitzerberg aan te schaffen en
i.p.v. de in Carnuntum gebruikelijke Zweigelt ook Blaufränkisch op fles te brengen. Dat hij hiermee goed zat,
werd later nog eens onderstreept door het feit dat Dorli Muhr en haar man, Dirk van de Niepoort kansen roken en
in dit “Rotwein-Eldorado” een wijnbedrijf begonnen.
Het intensieve contact met deze markante persoonlijkheden, stage bij Kurt Feiler, in de Elzas en Californië en
adviezen van wijnadviseur MacGregor Forbes (Penfolds) vormden hem en brachten hem op nieuwe ideeën: Zo
wordt bijvoorbeeld een deel van de druiven met de voeten geperst.
Hij is een purist en wil wijnen met karakter maken. Zijn filosofie verwoordt hij als volgt: “Ich möchte die Vielfalt,
Finesse und Kraft, die in unseren Rieden steckt, spüren –und ein Maximum davon in die Weine bringen, ohne den
Trinkfluss zu verlieren.“

Wit
2014 Pinot Blanc
2015 Grüner Veltliner –bio2012/13 Grüner Veltliner Karpatenschiefer

€ 9,50
€ 8,95
€ 17,50

Rood
2013 Zweigelt
2015 Carnuntum Rot –bio- (Blaufränkisch/Zweigelt&St. Laurent)
2012/14 Rubin Carnuntum (Zweigelt)
2011 Sankt Laurent Reserve Magnum
2008 Blaufränkisch Spitzerberg
2009/11 Blaufränkisch Spitzerberg

€
€
€
€
€
€

8,75
9,50
12,95
39,95
32,50
34,95

Weingut Alexander Koppitsch, Neusiedl, Neusiedlersee
Toen ik de Kellermeister van Paul Achs (een grootheid op het gebied van Oostenrijks rood) vroeg of hij nog tips
voor me had met betrekking tot jong talent, viel de naam Alexander Koppitsch.
Deze wijnmaker is in 2011 zijn eigen bedrijf begonnen, na 5 jaar als Kellermeister bij Pittnauer (een andere grote
naam aan de Neusiedlersee) te hebben gewerkt.
5,5 Hectare nam hij van zijn ouders over en gooide het over een geheel andere boeg. Produceerde zijn vader
alleen maar druiven; Alex besloot zijn wijn zelf op de markt te brengen en biodynamisch te gaan werken. Dit
resulteert in pure, (h)eerlijke wijnen, die –eenmaal geopend- gemakkelijk nog na een aantal dagen zonder
kwaliteitsverlies gedronken kunnen worden (als je dit tenminste redt). Ik stond versteld van de zeer vriendelijke
prijsstelling en sloeg gelijk toe.

Wit
2015 Grüner Veltliner authentisch
2014 Chardonnay Neuberg
2014 Weissburgunder Neuberg

€ 9,50
€ 14,95
€ 14,95

Rood
2013 Cuvée No4 (Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent, Syrah)
2013 Zweigelt Neusiedlersee DAC
2013 Syrah Neuberg

€ 8,95
€ 9,50
€ 16,95

Weingut Peter Schandl, Rust, Neusiedlersee-Hügelland
Wijnbouw sinds 1741 staat er op de etiketten van dit kleine, maar fijne Weingut in de pittoreske Freistadt Rust.
Daardoor beschikt Paul Schandl, de huidige eigenaar, over percelen in de beste wijngaarden.
Én onder andere over wijnstokken van een –sinds de druifluis- bijna in Oostenrijk verdwenen druivenras: de
Furmint. Slechts 10 hectare, verdeeld over 8 bedrijven, is er lokaal bewaard gebleven.
In het wijntijdschrift Vinaria had ik echter gelezen dat Paul ‘ein Händchen’ voor witte Burgundersoorten heeft. Bij
een grote proeverij van Burgunder Reserven stonden 3 van zijn wijnen in de top tien “best buy”. Nieuw in ons
assortiment zijn:

2014
2014
2012
2011
2013
2012

Welschriesling trocken
Furmint trocken
Chardonnay Ried Gertberg
Pinot Gris Ried Kreften
Traminer Beerenauslese (0,375 l)
Traminer Eiswein (0,375 l)

€
€
€
€
€
€

9,95
14,95
16,95
17,95
21,50
27,95

Weingut Michael Wenzel, Rust, Neusiedlersee-Hügelland
Ik kon het zelf niet mooier verwoorden. Daarom onderstaand dit citaat van de website van Michael. Ik ben blij
met de inkoop van deze wijn een steentje bij te dragen tot het behoud van dit bijzondere druivenras, dat zeer
gastronomische wijnen voortbrengt. Daarnaast maakt Michael zeer elegante Pinot Noir en Blaufränkisch, waarbij
het terroir steeds het uitgangspunt is.
“Wir machen seit langer Zeit Wein. Hier am Neusiedlersee, im schönen Rust.
Aber nicht jeder in unserer Familie wollte Weinbauer werden.Viele ergriffen andere Berufe, wurden Handwerker
und Techniker. Manche verließen die Heimat, suchten und fanden ihr Glück in der Ferne.
Und blieben doch dem Wein verbunden.In jeder neuen Generation aber fand sich jemand,
der bereit war, Weinbauer zu werden. Der das Erbe der Eltern weiterführte. Jemand, der Wein machen wollte.
Wie Michael Wenzel. Von seinen Eltern das Weingut übernommen,hat er das gemacht, was eigentlich jeder tun
sollte.
Weggehen. Reisen, die Welt kennenlernen.Mit neuen Ideen heimkehren. Und dann?
Die eigenen Geschichten schreiben.
Wie mit dem Furmint. Einst die bedeutendste Weißweinsorte der Donaumonarchie, geriet sie im 20. Jahrhundert
fast nahezu völlig in Vergessenheit. Michael Wenzels Vater Robert brachte 1984 die ersten Furmint Edelreiser
zurück nach Rust. Mittlerweile pflegt Michael Wenzel in vier der besten Ruster Lagen den Wein, der heute wieder
da ist, wo er eigentlich schon immer war. Der Furmint von Wenzel. In Rust

Wit
2014
2014
2014
2014

Furmint unfiltriert
Sauvignon RAW
Furmint Vogelsang
Furmint Garten Eden

€
€
€
€

14,95
29,95
29,95
45,00

Rood
2013 Pinot Noir Rusterberg
2013 Pinot Noir Kleiner Wald
2011 Blaufränkisch Oberer Wald

€ 23,50
€ 27,50
€ 27,50

Weingut Familie Prieler, Schützen am Gebirge, Neusiedlersee-Hügelland
“Wir wollen in allen wichtigen Bereichen so bleiben wie wir sind – so klein, so fein und so unverwechselbar. Wir
wollen Weine machen, die im Gedächtnis bleiben”
Zo formuleert Silvia Prieler gedreven haar visie op de toekomst van het familiebedrijf Prieler.

Vanaf 1999 is zij –sinds kort ook geassisteerd door broer Georg- verantwoordelijk voor de vinificatie van de
finesserijke en elegante wijnen van dit wijngoed. Zelf typeert ze ze als volgt: “Es sind Weine, die ihre Zeit
brauchen, um ihre Balance zu finden, sowohl im Faß, als auch in der Flasche und ganz zuletzt im Glas”.
Vader Engelbert is verantwoordelijk voor het werk in de wijngaard. 20 hectare, verdeeld over zo’n 50 percelen
worden zeer zorgvuldig door hem bewerkt. Bij de aanplant werd duidelijk rekening gehouden met de gevarieerde
bodemtypen die en het microklimaat dat men op en rond de heuveltop Schützener Stein aantreft. Men kan hier
daarom met recht van terroirwijnen spreken.
De Blaufränkisch Goldberg van dit huis geldt al jaren als een van de beste rode wijnen van Oostenrijk, maar ook
de witte wijnen baren opzien: In augustus 2005 noemde de Amerikaanse wijnrecensent Robert Parker de Pinot
Blanc “Seeberg” van Prieler één van de meest fascinerende en delicate witte wijnen van Oostenrijk.
Ik ben trots deze wijnen nu in mijn assortiment te hebben.

Wit
2010 Chardonnay Sinner

€ 12,50

Rood
2005/06 Leithaberg Rot (Blaufränkisch, Pinot Noir, St. Laurent)
2007 Leithaberg Rot Blaufränkisch
2005 Blaufränkisch Reserve Goldberg

€ 24,95
€ 25,95
€ 49,95

Weingut Wagentristl, Grosshöflein, Neusiedlersee-Hügelland
In 1888 legden de overgrootouders van Rudi Wagentristl de basis voor het huidige bedrijf. Ze namen een
gemengd bedrijf in Grosshöflein over. In de loop der decennia kwam de nadruk steeds meer op wijnbouw te
liggen. In 1974 kwam zijn vader, Rudolf aan het roer. Hij zag de potentie van de unieke wijngaarden (met o.a.
een hoog kalkgehalte) in en rond Grosshöflein en besloot alleen nog maar “Flaschenweine” te produceren. Sinds
2004 werkzaam in het bedrijf heeft zoon Rudi met ingang van 2014 de verantwoording over het inmiddels 14
hectare grote Weingut. Ongeveer 65% van de productie is rood; Blaufränkisch speelt met een aandeel van 35%
de grootste rol, gevolgd door Zweigelt en Pinot Noir met elk zo’n 15%.

Wit
2015 Chardonnay Leithaberg DAC

€ 13,95

Rood
2013 Pinot Noir
2014 Pinot Noir
2013/14 Blaufränkisch
2014 Cuvée Föllikberg (90% Blaufränkisch van oude stokken, 10% Zweigelt)
2013 Pinot Noir Kreideberg
2013 Leithaberg Blaufränkisch
2013 Cuvée Heulichin (Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch&Zweigelt)

€
€
€
€
€
€
€

8,95
9,25
8,95
12,50
16,95
19,95
20,95

Rosé
2016 Rosé (90% Baufränkisch, 5% Cabernet, 5% Syrah)

€ 8,50

Edelzoet
2013 Muskat Ottonel Auslese (92gram restsuiker)

€ 10,95

Weingut Wellanschitz, Neckenmarkt, Mittelburgenland
Op de wijnbeurs Prowein ontmoette ik de sympathieke en gepassioneerde wijnmaker Georg Wellanschitz. Na 10
jaar bij zijn ouders in het bedrijf te hebben gewerkt, namen hij en zijn broer Stefan het bedrijf in 1996 over.

Centraal staat bij hen het druivenras Blaufränkisch. Dit ras gedijt prima in het ‘pannonisch’ klimaat van
Mittelburgenland met zijn lange, droge en warme zomers en milde winters.
Ook de zware leembodems van Neckenmarkt dragen daartoe bij.
Men grijpt hier zo min mogelijk met behulp van techniek in en omdat iedere wijngaard zijn eigen microklimaat en
karakter bezit, brengt de familie meerdere varianten –variërend van een milde ‘Classic’ tot een SuperBlaufränkisch “Well”- op de fles.

2009 Cabernet Sauvignon “Rüsselsgrund”
2009 Cabernet Sauvignon “Rüsselgrund” Magnum
2006 Cabernet Sauvignon “Rüsselsgrund” Magnum
2007 Cuvée Fraternitas (Blaufränkisch&Cabernet Sauvignon)
2008 Blaufränkisch “Altes Weingebirge” Magnum
2006/07 Blaufränkisch Reserve “Well”
2009 Blaufränkisch Sonnensteig

€
€
€
€
€
€
€

22,95
49,95
45,00
20,95
27,95
27,50
42,50

Weingut Dieter Herist, Rechnitz, Südburgenland
De wijngaarden van Rechnitz, 15 kilometer ten noorden van de befaamde Eisenberg, gelden al van oudsher als
zeer geschikt voor witte wijnen. Op zo’n 400 meter hoogte gelegen, behoren ze tot de hoogste van Burgenland.
Hierdoor en door de wind, die voortdurend voor verkoeling zorgt, kenmerken de wijnen zich door frisheid en
elegantie. De bodem, bestaande uit leisteen en Urgestein verlenen ze mineraliteit en kruidigheid.
In 2009 nam Dieter het kleine, 2 hectare grote bedrijf van zijn vader over en hanteert als motto “Kontrolliertes
Nichtstun”. Hij heeft met name een zwak voor de Welschriesling, een druivenras dat niet als zeer spannend geldt,
maar in Rechnitz een lange traditie heeft. Schenk zijn kruidige Rechnitzer Welschriesling in een Bourgogneglas
,geef hem even tijd en lucht en geniet ….

2013 Rechnitzer Welschriesling

€ 10,95

Weingut Krutzler, Deutsch-Schützen, Südburgenland
Al jaren fascineerde de Blaufränkisch Perwolff –al was het maar vanwege de stoere naam- van Reinhold Krutzler
me. De flagship van dit Weingut heeft immers de status van ‘Kultwein’ en geldt als één van de iconen van de
Oostenrijkse wijnbouw. Tijdens wijnbeurs VieVinum was ik eindelijk in de gelegenheid om kennis te maken met
deze rijzige wijnbouwer en was verbaasd over en zeer onder de indruk van de elegante, verfijnde, haast
feminiene stijl van zijn super-Blaufränkisch (met miniem aandeel Cabernet). Nicolaas Klei, die –samen met Harold
Hamersma- in Nederland de primeur had om hem te proeven schreef mij: “Enorm genoten van het glas Perwolff
...Eindelijk een dure wijn die niet uit concentratie bestaat, maar elegant en zelfs vrolijk is. Heel benieuwd naar de
eenvoudiger wijnen.”
Daarover gesproken: De Vinaria Weinguide gaf niet voor niets bij de basiswijn van dit huis aan “FUN” (Wein, der
besonderes Trinkvergnügen bereitet) en PLV (Wein mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis).

2011/13 Blaufränkisch
2010/12 Blaufränkisch Reserve
2010/12 Blaufränkisch Perwolff

€ 11,50
€ 22,50
€ 44,95

Weinbau Uwe Schiefer, Welgersdorf, Südburgenland
Bijzonder trots zijn we dat we –naast de zeer fijne Blaufränkisch van Reinhold Krutzler- nu enkele wijnen van een
andere topper van de Eisenberg in ons assortiment hebben! Wat mij bijzonder aan Uwe aanspreekt is dat hij als
Bourgogne-liefhebber met zijn compromisloze vertolking van de Blaufränkisch een Oostenrijks antwoord op de
elegantie van mijn favoriete rode druivenras heeft gegeven. Vinaria Weinguide gaf hem in de huidige uitgave
(2016/17) terecht 5 kronen en schaarde hem hiermee onder de 15 beste wijnproducenten in Oostenrijk.
Een knappe prestatie voor deze ex-sommelier en enfant terrible, die in 1990 besloot zijn leven helemaal aan de
wijn te wijden en nu als voorbeeld voor vele jonge wijnboeren geldt. Een Duitse collega-importeur wist zijn stijl zo
treffend te verwoorden dat ik hem graag citeer:
“Im Südburgenland, direkt an der ungarischen Grenze, bewirtschaftet Uwe Schiefer am berühmten „Eisenberg“ 5
Hektar eisenhaltiger Lehm- und Tonschieferböden. Hier produziert er auf seriös handwerkliche Weise
vielschichtige Rotweine aus der Rebsorte Blaufränkisch, die verblüffend an hochklassige Pinot Noirs erinnern.
Pikant frische Säure, eingehüllt in fruchtwürzig appetitanregende Textur, sind sein Markenzeichen. Im
Zusammenspiel mit seidig eleganter Gerbstoffqualität und animierender Rasse sorgt der selbstbewußte

Jungwinzer für begeisternde Trinkfreude in seinen Weinen. Sie beweisen Herkunft und Charakter in visionärer
Stilistik und Expressivität und widersetzen sich geschmacklichen Gewohnheiten auf aufregend ungewohnte Weise.
Uwe Schiefer arbeitet im Weinberg so konsequent, wie er im Keller schonend umsetzt, was die Natur ihm liefert.
Alle Weine vergärt er spontan und sie reifen in Fässern verschiedener Größe langsam auf der Hefe aus. Pures
Understatement, provokante Simplizität, praktizierte Herkunft; ihre ungewohnte Stilistik atmet rare Authentizität,
sie wirken faszinierend kühl, geschmacklich dicht und komplex verwoben. Sie reifen ausgezeichnet, entwickeln
sich in der Karaffe über Tage und wirken leise, subtil, verwunschen, kompromißlos trocken, rein und analytisch,
schwebend transparent - und trotzdem mächtig konzentriert, dicht und mineralisch zupackend auf der Zunge.
Intellektueller Weingenuß, herzhaft süffig mutig ungeschminkt und visionär expressiv. Die Zukunft hat
begonnen.”

Wit
2016 Purbach Welschriesling
2016 Weisser Schiefer (Welschriesling)
2015 Pala hafu (hárszlevelü-furmint)

€ 9,95
€ 13,95
€ 19,95

Rood
2015
2013
2012
2013

Blaufränkisch Burgenland
C’uwé (Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Zweigelt & St. Laurent)
Blaufränkisch Eisenberg DAC Reserve Szapary
Blaufränkisch Lutzmannsburg

€
€
€
€

12,50
17,50
32,50
49,95

